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K A N U N L A R 

Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Gele
neklerin Ortadan Kaldırılmasına dair Ek Sözleşmenin 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Kanun No : 361 Kabul tarihi : 27/12/1963 

Madde 1 — Birleşmiş Mil let ler Genel Kurulunca kabul edilen 7 
Eylül 1956 tarihl i ilişik «Kölelik, Köle ticareti, köleliğe benzer uygulama 
ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair E k Sözleşme» n in onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 —. B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

2/1/1964 

Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Gele
neklerin Ortadan Kaldırılmasına dair Ek Sözleşme 

ÖNSÖZ 

Hürriyeti her insanın doğuştan iktisap ettiği bir hak sayan; 

'Birleşmiş Mil let ler halkının, insanın haysiyet ve değerine imanım 
Birleşmiş Mil let ler Andlaşmasında yeniden teyid ettiğini müdrik olan; 

Birleşmiş Mil let ler Genel Kurulunca bütün milletler ve halkların 
erişeceği müşterek ideal olarak ilân edilen İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinin hiç kimsenin köle edilemiyeceğini veya köle durumuna 
sokulamıyacağını âmir olduğunu ve gerek köleliğin, gerekse köle ticare
tinin bütün şekilleriyle menedildiğini gözönündo tutan; 

Köleliğin ve köle ticaretinin ortadan kaldırılmasını hedef alan Esa 
retin Men' i hakkındaki Mukavelenamenin 25 Eylül 1926 da Cenevre'de 
akdinden beri bu yönde yeni gelişmeler elde edildiğini kabul eden; 

Zorla çalıştırma hakkındaki 1930 Sözleşmesini ve Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtının mecburi çalıştırma konusunda daha sonraki faaliyet
lerini gözönüne alan; 

Bununla beraber kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve 
geleneklerin dünyanın bütün bölgelerinde henüz bertaraf edilmediğini 
gören; 

Sonuç olarak, halen yürürlükte bulunan 1926 Mukavelenamesinin 
kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin ilgasına 
yönelen gerek millî, gerekse milletlerarası gayretleri artırmaya matuf 
mütemmim bir Sözleşme ile tamamlanmasına karar veren; 

İşbu Sözleşmeye Taraf olan Devletler, aşağıdaki hususlarda muta
bık kalmışlardır : 

KISIM: I 

Köleliğe benzer uygulamalar ve gelenekler 

Madde — 1. 
İşbu Sözleşmeye Taraf Devletlerden her biri , 25 Eylül 1928 da 

Cenevre'de imzalanan Esaretin Men' i hakkındaki Mukavelenamenin bi
ninci maddesinde yer alan esaret tari f inin şümulüne giren veya g i rmi-
yen, aşağıdaki müessese ve geleneklerin, henüz mevcut o duğu yerlerda. 
tedricî surette ve mümkün mertebe çabuk tamamen ortadan kaldırıl
masına veya silinmesini temin için tahakkuku kab i l ve gerekli olan hu-
huki ve diğer bütün tedbirleri alacaktır. 

a) Borç sebebiyle kölelik; yani b ir borçlunun bir borcun teminatı 
o'arak şahsan hizmet etmeyi veya murakabesi altındaki b ir kimsenin 
hizmet etmesini taahhüt eylediği halde bu hizmetlerin mukabi l i âdilâne 
bedelin borcun ödenmes'ne tahsis edilmemesi veya bu hizmetlerin süre
sinin tahdit ve mahiyetlerinin tesbit olunmaması hal veya şartı; 

b) Sertl ik; yani bir kimsenin kanun, teamül veya bir anlaşmaya 
göre diğer bir kimseye ait araz i üzerinde yaşama ve çalışmaya mecbur 
olması ve bu diğer kimseye ücret mukabilinde veya ücretsiz muayyen 
şekilde hizmet etmesi hal i ve bu halini değiştirme imkânına mal ik ol
maması; 

c) Aşağıdak uygulama veya gelenekten herhangi b i r i ; 

1) B i r kadının, reddetmek hakkı olmadan, anne ve babasına, vâ
sisine, ailesine veya diğer herhangi bir şahıs yahut topluluğa nakdî 
veya aynî bir ivaz mukabilinde evlendirilmesi va'adinde bulunulması ve
ya evlendirilmesi; 

ii) B i r kadının kocasının, bunun ailesinin veya mensup olduğu 
aşiretin bu kadını ivaz mukabi l i veya sa ir şekilde üçüncü bir şahsa 
devretmek hakkına sahip olması; 

i l i ) Kocasının ölümü üzerine kadının miras yolu ile diğer bir şah
sa devredilebilmesi; 

d) B i r çocuğun veya 18 yaşından aşağı temyiz kudretini haiz bir 
kimsenin gerek anne ve babası, yahut bunlardan b ir i , gerekse vârisi 
tarafından, şahsını veya işini istismar maksadiyle bedel mukabilinde 
veya bedelsiz diğer bir şahsa devrine müsait olan herhangi bir uygula
ma ve gelenek. 

Madde — 2. 

Taraf Devletler İşbu Sözleşmenin bir inc i maddesi (c) fıkrasında 
zikredilen uygulama ve geleneklere son vermek gayesiyle, lüzumlu gö
rülen yerde, evlenme için münasip asgari yaşlar tesbit etmeyi, müştak-
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bel eşlerden her bir inin salahiyetli mülki ve dinî makam önünde evlen
meye rızasını serbestçe izhar edebileceği b ir usul takibini ve evliliğin 
tescil ini teşvik eylemeyi taahhüt ederler. 

KISIM: II 

Köle ticareti 

Madde — 3. 

1. Köleleri herhangi bir ulaştırma vasıtası ile bir memleketten 
diğerine taşımak veya taşımaya teşebbüs etmek veya bu hareketlere iş
t i rak eylemek fiilî İşbu Sözleşmeye Taraf Devletlerin kanunlarına göre 
suç teşkil edecek ve böyle bir suçu işlediklerine hükmedilen suçlular 
çok ağır cezalara çarptırılacaklardır. 

2. a) Taraf Devletler, kendi bayraklarını çekmeye gerekli ge
miler in veya hava gemilerinin köle taşımasına mâni olmak ve bu hare
ketlerden veya millî bayrağı bu maksat la kul lanmaktan suçlu şahısları 
cezalandırmak için her türlü müessir tedbiri alacaklardır. 

b) Taraf Devletler, limanlarının, hava alanlarının ve sahillerinin 
köle naklinde kullanılmaması İçin her türlü müessir tedbiri alacaklar
dır. 

3. İşbu Sözleşmeye Taraf Devletler, köle ticaretine karşı müca
dele sahasında aldıkları tedbirleri tatbikatta telif eylemek (amacıyla ma
lûmat teati edecekler ve her köle ticareti vakasından ve muttali ol
dukları bu nevi b ir suça teşebbüsten birbirlerine haber vereceklerdir. 

Madde ~ 4. 

İşbu Sözleşmeye Taraf b ir Devletin herhangi bir gemisine i l t ica 
eden her köle bu hareketi neticesinde hürriyete kavuşur. 

KISIM: III 

Kölelik ve köleliğe benzer uygulama ve gelenekler 

Madde — 5. 
Köleliğin ve işbu Sözleşmenin bir inc i maddesinde mezkûr uygu

lama ve geleneklerin henüz tamamlyle ortadan kalkmadığı veya terk 
edilmediği b ir memlekette, b i r kölenin veya köleliğe benzer durumda 
bir şahsın - ister durumunu belirtmek veya cezalandırmak için, ister 
diğer bir maksatla olsun - b ir uzvunu kesmek, kızgın demirle veya di
ğer bir şekilde işaretlemek fiilî veya böyle fiillere iştirak, bu Sözleş
meye Taraf Devletlerin kanunlarına göre suç teşkil edecek ve suçlu 
olduklarına hükmedilen şahıslar cezaya çarptırılacaklardır. 

Made — 6. 

1. Diğer bir şahsı köle etmek veya diğer bir şahsı yahut bakımı 
kendisine ait b ir kimseyi köleliği kabule teşvik etme f i i l i işbu Sözleş
meye Taraf Devletlerin kanunlarına göre suç teşkil edecek ve suçlu o l 
duklarına hükmedilen şahıslar cezaya çarptırılacaklardır. B u maksatla 
varılan anlaşmaya katılma, teşebbüs ve suça iştirak de aynı hükme ta
bidir. 

2. İşbu Sözleşmenin bir inc i maddesinin giriş kısmındaki hüküm
ler mahfuz ka lmak şartiyle, işbu maddenin bir inc i fıkrası hükümleri, 
diğer bir şahsı, kendisini veya bakımı kendine ait b ir şahsı bir inci mad
dede mezkûr müessese ve geleneklerden herhangi birinden mütevellit 
köleliğe benzer bir durumu kabule teşvik etmeye de tatbik olunacaktır. 
B u maksatla varılan bir anlaşmaya katılma, teşebbüs ve suça iştirak de 
aynı hükme tabidir. 

KISIM : IV 

Tarifler 

Madde — 7. 

B u Sözleşme metnince : 
a) «Kölelik», esarete dair 1926 Mukavelenamesinde tari f edildiği 

gibi, üzerinde mülkiyet hakkına mahsus yetkiler veya bunlardan bazı
larının kullandığı bir şahsın hal veya şartı ve «köle», bu durum veya 
şartı haiz olan kimsedir. 

b) «Köle durumundaki şahıs», işbu Sözleşmenin birinci maddesin
de mezkûr uygulama ve geleneklerden mütevellit durum ve şartlar a l 
todaki kimsedir. 

c) «Köle ticareti», bir şahsın köle haline getirmek için ele geçi
rilmesi, iktisabı veya temliki, bir kölenin satmak veya mübadele etmek 

üzere iktisabı; satılmak veya mübadele edilmek üzere iktisap edilmiş 
bir şahsın satış veya mübadele suretiyle devri, kullanılan ulaştırma va
sıtası ne olursa olsun umumiyetle köle ticareti ve nak l i hakkındaki her
hangi bir f i i l i ifade ve iht iva eder. 

KISIM : V 

Taraf Devletler arasında iş birliği ve malûmat teatisi 

Madde — 8. 

1. İşbu Sözleşmeye Taraf Devletler yukarıdaki maddeler hüküm
lerinin tatbik i maksadiyle karşılıklı yardımlaşmayı ve Birleşmiş Mil let
ler Teşküâtiyle işbirliği etmeyi taahhüt ederler. 

2. Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini tatbik için alınan veya 
yürürlüğe konulan bütün kanun, tüzük ve idari kararların suretini B i r 
leşmiş Mil let ler Genel Sekreterliğine göndermeyi taahhüt ederler. 

3. Genel Sekreter, bu maddenin ik inc i fıkrası mucibince aldığı 
malûmatı diğer Taraf lara ve, işbu Sözleşmenin mevzuunu teşkil eden 
kölelik, köle ticareti veya müessese ve geleneklerin ilgası için yeni tav
siyeler ihzarı hakkındaki müzakerelere ait vesaik meyanına ithal olun
mak üzere Ekonomik ve Sosyal Konseye gönderir. 

KISIM : VI 
Nihai hükümler 

Madde — 9. 

İşbu Sözleşme hakkında herhangi bir iht irazi kayıt beyan edilemez. 

Madde — 10. 
Taraf Devletler arasında işbu Sözleşmenin tefsiri veya tatbiki hu

susunda zuhur eden ve müzakere yoluyla halledilemiyen her anlaşmaz
lık, i l g i l i Taraf lar diğer bir hal şekli üzerinde mutabık kalmadığı tak
dirde, anlaşmazlığa Taraf olanlardan bir inin talebi üzerine Milletlerarası 
Adalet Divanına arzedilir. 

Madde — 11. 

1. İşbu Sözleşme, 1 Temmuz 1957 tarihine kadar, Birleşmiş M i l 
letler veya bir ihtisas teşekkülü üyesi olan bütün devletlerin imzasına 
açıktır. Sözleşme mümzi devletlerin tasdikma sunulacak ve tasdikna
meler Birleşmiş Mil let ler Genel Sekreterine tevdi olunacak; Genel Sek
reter keyfiyetten mümzi ve katılan bütün devletleri haberdar edecektir. 

2. İşbu Sözleşme, 1 Temmuz 1957 den sonra; Birleşmiş Mil let ler 
veya bir ihtisas teşekkülü âzası olan bütün devletlerin ve Birleşmiş M i l 
letler Genel Kurulunca katılmaya davet olunacak diğer herhangi bir 
Devletin katılmasına açıktır. Katılma, Birleşmiş Mil let ler Genel Sekre
terine usulüne uygun bir vesikanın tevdii ile başlar, Genel Sekreter key
fiyeti mümzi ve katılan bütün devletlere bildirir. 

Madde — 12. 

1. İşbu Sözleşme Milletlerarası sahada bir Âkıd Devlet tarafından 
temsil edilen bütün muhtar olmıyan veya vesayet altındaki ülkelere, sö
mürgelere ve anavatan haric i diğer ülkelere tatbik edilir; alâkalı Âkıd 
Taraf imza, onay yahut katılma sırasında işbu Sözleşmenin imza, onay 
veya katılmasını takiben hangi anavatan har ic i ülke veya ülkelere tat
bik edileceğini beyan edecektir. İşbu maddenin ik inc i fıkrası hükümleri 
mahfuzdur. 

2. Taraf Devletin yahut anavatan dışı ülkenin kanunları veya A n a 
yasa tatbikatı gereğince anavatan dışı ülkenin önceden rızası gereken 
hallerde Taraf Devlet işbu Sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 12 
ay içinde anavatan dışı ülkenin lüzumlu rızasını temine çalışacak ve bu 
rızayı elde edince Genel Sekretere tebliğ edecektir. Sözleşme, bildirilen 
ülke veya ülkelere tebliğin Genel Sekretere varma tarihinden itibaren 
tatbik olunacaktır. 

3. Yukarıdaki fıkra anılan 12 aylık müddetin hitamında, i lg i l i ta
raflar, Milletlerarası münasebetlerin deruhde ett ikleri ve işbu Sözleşme
nin tatbik i için rıza göstermemiş olan anavatan dışı ülkelerle yaptıkları 
istişarelerin neticelerini Genel Sekretere bildireceklerdir. 

Madde — 13. 

1. İşbu Sözleşme i k i Devletin Taraf olduğu tarihte yürürlüğe girer. 
2. Sözleşme, mütaakıben, her Devlet ve ülke hakkında, i l g i l i Dev

letin tasdik veya katılma vesikasının veya Sözleşmenin bu ülkeye tat-
bikına ait tebliğinin tevdi edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
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Madde — 14. 
1. İşbu Sözleşmenin tatbiki müteselsil üçer sene devrelere ayrı

lacaktır; bunlardan i l k i Sözleşmenin 13 üncü maddesinin bir inci fıkra
sına göre yürürlüğe girişi tarihinden başlıyacaktır. 

2. Her Taraf Devlet cari üç senelik devrenin bitmesinden en az 
altı ay evvel Genel Sekretere göndereceği bir ihbarla işbu Sözleşmeyi fes
hedebilir. Genel Sekreter bu ihbarı ve vusul tarihini diğer taraflara bi l
dirir. 

3. Fesihler, cari üç senelik devrenin hitamında hüküm ifade eder. 

4. İşbu Sözleşmenin 12 nci maddesi hükmüne tevfikan bir tarafın 
anavatan dışı ülkesine tatbik i halinde mezkûr taraf mevzuubahis ülke
lerin rızası ile her zaman Sözleşmenin bu ülke hakkında feshini Birleş
miş Mil let ler Genel Sekreterine ihbar edebilir. 

Fesih, Genel Sekreterin ihbarı aldığı tarihten bir sene sonra hüküm 
ifade eder. Genel Sekreter bu ihbarı ve kendisine vusul tar ihini diğer Ta
raf lara bildirir. 

Madde — 15 

Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri aynı de
recede muteber işbu Sözleşme Birleşmiş Mil let ler Genel Sekreterliği ar
şivine tevdi edilecektir. Genel Sekreter, Sözleşmeye taraf devletler ile 
Birleşmiş Mil let ler ihtisas teşekkülleri âzası bütün diğer Devletlere gön
derilmek üzere, Sözleşmenin tasdikli nüshalarını tanzim edecektir. 

İşbu hükümlerin mealini tasdik zımmında, kendi hükümetlerince 
usulü dairesinde salahiyetli kılınmış olan aşağıdaki imza sahipleri bu 
Sözleşmeyi imzaları karşısında mezkûr tarihlerde imzalamışlardır. 

Cenevre'de Birleşmiş Mil let ler Av rupa Ofisinde yedi Eylül b in do-
kuzyüz elli altı tarihinde hazırlanmıştır. 

Türkiye ile İran arasında akdedilen Kültür Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Kanun No : 362 Kabul tarihi : 27/12/1963 

Madde 1 — Türkiye ile İran arasında 29 Ocak 1959 tarihinde Tah-
ran'da imza edilen ilişik Kültür Andlaşmasının onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

2/1/1964 

Türkiye ile İran arasında Kültür Andlaşması 
Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti i le Majeste İran Şehinşahının Hü

kümetleri, 
Memleketleri arasında tarih, kültür ve güzel sanat sahalarında mev

cut ananevi münasebetleri nazarı i t ibara alarak, 

B u münasebetlerin esaslarını tesbit, kültür ve sanat bağlarını tak
viye ve i k i memleket arasında i l im sahasında işbirliği vücuda getirmek 
arzusiyle, 

B i r kültür anlaşması akdini kararlaştırmışlar ve bu maksatla : 
Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti için 
Haric iye Vek i l i Fa t in Rüştü Zorlu, 

Majeste İran Şehinşahmın Hükümeti için : 

Har ic iye Vek i l i A l i Asgar Hekmat 

Tam salahiyetli temsilcileri olarak tâyin etmişler ve temsilciler sa-
lâhiyetnamelerini teati edip usulüne uygun olduğunu gördükten sonra 
aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her bir i diğerinin ülkesinde, o memle
kette mer ' i mevzuata tabi olmak şartiyle, kültür müesseseleri tesisini teş
v ik edeceklerdir. 

Madde — 2. 

Yüksek Âkıd Taraflar, memleketleri arasında üniversite persone
linin, i l im araştırıcılarının mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

He r Âkıd Taraf diğer taraf Hükümetince yetiştirilmek üzere gön
derilen elemanlara, mevzuat ve imkânları dahilinde, kendi müessesele
rinde kolaylık gösterecektir. 

Madde — 3. 

Yüksek Âkıd Taraf lardan her bir i kendi ülkesindeki üniversitelerde 
ve sair öğretim müesseselerinde diğer Âkıd Tarafın D i l , Edebiyat, Ta r ih 
ve Coğrafyasına ait kürsüler, kurslar, dersler ve konferanslar ihdasına 
imkân nispetinde gayret edecektir. 

Madde — 4. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri , ülkesinde mer' i mevzuata tabi 
olmak şartiyle, diğer Âkıd Taraf vatandaşlannın kendi ülkesinde muh
telif öğrenim müesseselerinde tahsil yapmasını kolaylaştıracaktır. 

Madde — 5. 

Diploma ve derecelerin muadeleti meselesi, her i k i Hükümet ara
sında muayyen zamanlarda esaslı surette tetkik mevzuu yapılacaktır. 

Madde — 6. 

Yüksek Âkıd Taraf lardan her bir i , diğer Âkıd Taraf üniversite ve 
yüksek tahsi l öğrenci ve mezurüarının kendi memleket tedris müessese
lerinde tahsillerine devam edebilmeleri veya tetkikat ve araştırma yapa
bilmeleri için, burslar temin eyliyecektir. 

Madde — 7. 

Yüksek Âkıd Taraflar, kendi maari f müesseselerinde tatbik edilen 
tarih, coğrafya ve edebiyat programlarına diğer Âkıd Taraf kültürü ve 
yaşayışına dair bilgi leri imkân nispetinde geniş ölçüde koymaya gayret 
edeceklerdir. 

Madde — 8. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her bir i , aralarında kültür münasebet
ler ini geliştirmek üzere aşağıdaki faaliyet sahalarında kendi kültürünün 
diğerinin ülkesinde daha i y i tanınması için yardım görecektir. 

a) Kültür heyetleriyle, ilmî heyetler gönderilmesi, 

b) Konserler tertiplenmesi, 

c) Konferanslar verilmesi, 

d) İlmî sergilerle, sanat eserleri sergileri açılması, 

e) Yüksek tahsi l öğrencilerinden mürekkep heyetler gönderilmesi, 
f) Basılı k i tap, broşür, röprodiksiyonlarm, Âkıd Tarafların idar i 

mevzuatının bahşettiği imkânlar dahilinde mübadelesi, 

g) Kültürel f i l imler gösterilmesi ve radyo' programları tanzimi, 

h) Yazmalara ait mikrof i l imlerin mübadelesi, 

Madde — 9. 

Yüksek Âkıd Taraflar, üim, edebiyat ve sanat müesseseleri ve ce
miyetleri ile Maar i f in gelişmesi bakımından vücuda getirilmiş sair mü
esseseleri arasında işbirliği yapılmasını kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 10. 

Yüksek Âkıd Taraf lar her i k i memlekette yayınlanan ders ki tapla
rında i k i memleketten b i r i hakkında yanlış malûmat bulunmamasını sağ
lamaya bilhassa d ikkat edeceklerdir. 

Madde — 11. 

Yüksek Âkıd Taraf lar, kendi ülkelerinde mer ' i mevzuata tabi ol
mak ve kendisi aleyhinde yazıları havi bulunmamak şartiyle, diğer ta
raf kitap ve mecmualarının i thal ini kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 12. 

Yüksek Âkıd Taraflar, i k i memleket arasında spor müsabakaları 
yapılmasını ve izci seyahatlerini teşvik edecekler ve kolaylaştıracaklar, 
bunların devlet ve belediyelere ait taşıtlarda mümkün olan tenzilâtlı ta
rifeden istifadelerini sağlıyacaklardır. 
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Madde — 13. 
Yüksek Âkıd Taraflar, kendi memleketlerinde diğer tarafla müş

terek içtimai ve kültürel müessese ve teşekküller kurulmasını teşvik ede
ceklerdir. 

B u gibi müessese ve teşekküller kuruldukları memleketin mevzua
tına tabi olacaklardır. 

Madde — 14. 

Yüksek Âkıd Taraflar, her i k i memleketi alâkadar eden kültürel 
ve ilmî meseleleri tetkik etmek üzere mütehassıs buluşmaları ve diğer 
toplantılar tertibini teşvik etmenin faydası hakkında istişarede bulu
nacaklardır. 

Madde 15. 

İşbu Anlaşmanın tatbiki ile meşgul olmak üzere, altı azadan mü
teşekkil bir Daimî Muhtelit Komisyon kurulacaktır. Komisyon i k i şube
den müteşekkil olacaktır. Şubelerin bir i üç Türk azadan müteşekkil ola
cak ve Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti merkezinde bulunacaktır. Diğeri 
ise, üç İranlı azadan müteşekkil olacak ve İran Hükümeti merkezinde 
bulunacaktır. 

Türk azalar, Türkiye Maar i f Vekâleti tarafından, Türkiye Hariciye 
Vekâleti ile anlaşarak tâyin olunur. İranlı azalar, İran Maar i f Nezareti 
tarafından İran Haric iye Nezareti ile anlaşarak tâyin olunur. 

İşbu Anlaşmanın tarafları arasmdaki irtibatı, 16 nci maddede der
piş olunan komisyon içtimalarmın haricinde de temin etmek üzere Tür
kiye Cumhuriyeti İran Şubesi nezdinde, İran Hükümeti de Türk Şubesi 
nezdine birer mümessil tâyin edeceklerdir. Komisyon için derpiş olunan 
toplantı tarihleri arasındaki zaman zarfında şubelerden her bir i , komis
yon çalışmalarının gereken şekilde hazırlanması maksadiyle istişare için 
diğer Âkid Tarafın mümessilime müracaat edebilir. 

Madde — 16. 

Daimî Muhtelit Komisyon lüzumu halinde ve senede en az bir defa 
sırası ile, İran'da ve Türkiye'de umumi heyet halinde toplanır. 

Riyaset makamı daveti yapan memleketin şubesi azalarından bir i 
tarafından işgal olunur. 

Sekreterlik vazifesi de misafir memleketin bir mümessili tarafın
dan ifa olunur. 

Lüzumu halinde bu Komisyon, teknik müşavir sıfatiyle mütehas
sıslar bulundurabilir. 

Madde 17. 

İşbu Anlaşma Yüksek Âkıd Taraflardan her bir inin kendi teşkilâtı 
esasiye usullerine göre tasdik olunacak ve tasdiknamelerin Ankara 'da 
teatisinden 15 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 18. 

İşbu Anlaşma hitamından asgari 6 ay evvel Yüksek Âkıd Taraf
lardan birisince feshi ihbar edilmediği takdirde gayrimahdut b ir müddet 
için yürürlükte kalacaktır. 

Yukarıdaki hususları tasdik etmek üzere aşağıda imzası bulunan 
salahiyetli murahhaslar işbu Anlaşmayı imzalayıp mühürlerini vazet
mişlerdir. 

1959 yılı Ocak ayının 2, nci günü Tahran'da Türkçe, Farsça ve 
Fransızca yazılmış olup ihtilâf vukuunda Fransızca metin muteberdir. 

Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen Kültür 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında Kanun 

Kanun No : 363 Kabul tarihi : 27/12/1963 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Kırallığı arasında 
7 Kasım 1959 tarihinde Ankara 'da imzalanan ilişik Kültür Andlaşması-
nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 — B u kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 

2/1/1964 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Kırallığı arasında 
Kültür Andlaşması 

Türkiye Cumhuriyet i ve Afganistan Kırallığı, Birleşmiş Mil let ler 
Anayasası ile Birleşmiş Milletler Eğitim, B i l i m ve Kültür Teşkilâtı Statü
sündeki prensiplerden mülhem olarak i k i Devlet beyninde mevcut mesut 
iş birliğini dostluk ve karşılıklı anlayış içinde takviye eylemek, Türk ve 
Afgan milletleri arasındaki münasebata mütekabilen hâkim olan kardeş
l ik ve hürmet hislerini daha derinleştirmek, i k i kardeş mil leti birbirine 
bağlıyan mânevi kıymetleri tarsın ve kendileri için pek aziz olan bu iş 
birliği ruhunun gelecek nesillere de int ika l in i temin gayesiyle bir Kültür 
Anlaşması akdini kararlaştırmışlar ve bu maksatla, 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti : 
Hariciye Vek i l i Ekselans F a t i n Rüştü Zorlu'yu 
Afganistan Kra l iye t Hükümeti: 
A n k a r a Büyükelçisi Ekselans Assadollah Seraj'ı 
Tam salahiyetli murahhasları olarak tâyin etmişlerdir. 
B u murahhaslar, usulüne uygun olarak tanzim edilmiş bulunan sa-

lâhiyetnamelerin teatisini mütaakıp aşağıdaki hususlar üzerinde muta
bık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her bir i , diğerinin ülkesinde, o memle
kette mer ' i mevzuata tabi olmak şartiyle, kültür müesseseleri tesisini 
teşvik edeceklerdir. 

Madde 2. 

Yüksek Âkıd Taraflar, memleketleri arasında üniversite personeli
nin, i l im araştırıcılarının mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Her Âkıd Taraf diğer Taraf Hükümetince yetiştirilmek üzere gön
derilen elemanlara, mevzuat ve imkânları dâhilinde, kendi müessesele
rinde kolaylık gösterecektir. 

Madde — 3. 

Yüksek Âkıd Taraflar, i l im, edebiyat ve sanat müesseseleri ve cemi
yetleri arasında iş birliği yapılmasını teşvik edeceklerdir. 

Madde — 4. 

Yüksek Âkıd Taraf lardan her bir i , ülkesinde mer'i mevzuata tabi 
olmak şartiyle, diğer Âkıd Taraf vatandaş!arının kendi ülkesinde muh
telif öğrenim müesseselerinde tahsi l yapmasını kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 5. 

Yüksek Âkıd Taraf lardan her bir i , diğer Âkıd Tara f üniversitesi ve 
yüksek tahsil öğrenci ve mezunlarının kendi memleket tedris müessesele
rinde tahsillerine devam edebilmeleri veya tetkikat ve araştırma yapa
bilmeleri için, burslar temin eyliyecektir. 

Madde — 6. 

Diploma ve derecelerin muadeleti meselesi, her i k i Hükümet ara
sında muayyen zamanlarda tetkik mevzuu yapılacaktır. 

Madde — 7. 

Yüksek Âkıd Taraf lardan her bir i , aralarında kültür münasebetle
r in i geliştirmek üzere, aşağıdaki faaliyet sahalarında kendi kültürünün 
diğerinin ülkesinde daha i y i tanınması için yardımda bulunacaktır : 

a) Kültür heyetleriyle, ilmî heyetler gönderilmesi, 
Konserler tertiplenmesi, 
Konferanslar verilmesi, 

İlmî sergilerle, sanat eserleri sergileri açılması, 

Yüksek tahsi l öğrencilerinden mürekkep heyetler gönderilmesi, 

Basılı kitap, broşür, röprodüksiyonların, Âkıd Tarafların mev-

b) 

c) 
d) 
e) 

f) 
zuatının bahşettiği imkânlar dâhilinde mübadelesi, 
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h) Kültürel f i l imler gösterilmesi ve radyo ve programları tanzimi, 
i) Yazmalara ait mikrof i lmlerin mübadelesi. 

Madde — 8. 

Yüksek Âkıd Taraflar, her i k i memlekette yayınlanan ders kitap
larında i k i memleketten bir i hakkında yanlış malûmat bulunmamasını 
sağlamaya bilhassa dikkat edeceklerdir. 

Madde — 9. 

Yüksek Âkıd Taraflar, i k i memleket arasında spor müsabakaları 
yapılmasını ve i zc i seyahatlerini, imkân nisbetinde, teşvik edecekler ve 
kolaylaştıracaklar, bunların Devlet ve belediyelere ait taşıtlarda mümkün 
olan tenzilâtlı tarifeden istifadelerini Bağlıyacaklardır. 

Madde — 10. 
İşbu Anlaşma, i k i memleketin esas teşkilât usullerine göre tasdik 

edilecek ve tasdiknamelerin Afganistan Hükümeti merkezinde teatisin
den bir ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 11. 

İşbu Anlaşma beş senelik bir müddet için akdolunmuştur. B u müd
detin hitamında Anlaşma, i k i Âkıddan b i r i tarafından altı aylık bir ihbar 
müddetine bağlı olarak feshedilinceye kadar mer'iyette kalır. 

Keyf iyet i tasdikan, usulüne uygun olarak salahiyetli kılınmış olan 
murahhaslar işbu Anlaşmayı imzalamışlar ve mühürlemişlerdir. Yed i K a 
sım bindokuzyüz ellidokuz tarihinde Ankara 'da Türkçe ve Farsça yazıl
mış i k i aslî nüsha olarak tanzim edilmiş olup her i k i metin de aynı de
recede muteberdir. 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti Afganistan Kral iyet Hükümeti 
Adına Adına 

Fotin Rüştü Zorlu AssudoUah Sera] 

Televizyon filimleri vasıtasiyle programların mübadelesine 
dair Avrupa Andlasmasının onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında Kanun 

Kanun No : 364 Kabul tarihi : 27/12/1963 

Madde 1 — Avrupa Konseyi çerçevesinde 15 Ara l .k 1958 tarihin
de Paris'te akdedilmiş olan ilişik «Televizyon f i l imler i vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Av rupa Andlaşması» nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

21/1/1964 

Televizyon filimleri vasıtasiyle programların mübadelesine 
dair Avrupa Andlaşması 

Av rupa Konseyi Üyesi, İmzacı Hükümetler; 
Avrupa Konseyinin gayesinin üyeleri arasında daha sıkı bir bir l ik 

gerçekleştirmek olduğunu gözönünde bulundurarak; 
Avrupa'nın kültürel ve ekonomik birliğinin gerçekleşmesi bakı

mından televizyon filimleri mübadelelerinin Av rupa Konseyi üyeleri ara
sında mümkün olduğu kadar serbestçe yapılabilmesinin önemini göz
önünde tutarak; 

Millî mevzuatların, televizyon f i lmlerinin hukuki mahiyetini tâyin 
ve bu hususta bahşettikleri haklar la i lg i l i olarak farklı neticeler derpiş 
ett iklerini dikkat nazarına alarak; 

B u durumun yarattığı meseleleri halletmek zaruretini gözönünde 
tutarak; 

Edebî ve sanat eserlerinin himayesine dair Bern Sözleşmesinin 20 
nci maddesi, B i r l i k memleketleri Hükümetlerinin aralarında, Sözleş
meye aykırı hükümler ihtiva etmiyen hususi anlaşmalar yapmak hak
kını saklı tuttuğundan, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır ; 

Madde — 1. 

Bu Andlaşmanın 4 üncü maddesi anlamına aykırı ve özel şart bu
lunmadıkça, bu Andlaşmaya Taraf olan bir memleketin kazasına tabi 
bir Radyo Yayın Kurumu, (CProdüktör) olduğu televizyon f i l imlerinin 
Andlaşmaya Taraf olan diğer memleketler televizyonlarında kullanıl
masına müsaade etmek hakkına sahiptir. 

Madde — 2. 

1. B u Andlaşma anlamında, televizyon yayınları için hazırlanan 
bütün şekil veya şekil ve ses tesbitleri televizyon f i lmi sayılır. 

2. Televizyon f i lminin yapılması teşebbüs ve sorumluluğunu üze
rine alan Radyo Yayın Kurumu prodüktör addedilir. 

Madde — 3. 

1. Televizyon f i lmi ik inci maddenin ik inc i fıkrasında tarif edilen
den başka bir prodüktör tarafından meydana getirilmiş olduğu takdir-
de, 4 üncü maddenin anlamına aykırı veya özel şart bulunmadıkça, bu 
.prodüktör anlaşmanın birinci maddesinde derpiş olunan haktan bir rad
yo yayın kurumu lehine tasarrufa yetkil idir. 

2. Yukarıdaki paragraftaki hüküm ancak prodüktör ve Radyo 
Yayın Kurumu bu Anlaşmaya Taraf olan memleketler kazasına tab i 
bulundukları takdirde uygulanır. 

Madde — 4. 

Aykırı veya özel şart» tâbirinden prodüktör ile televizyon f i lminin 
meydana gelmesinde payı olan kimseler arasında kararlaştırılan her 
türlü kayıtlayın şart anlaşılmalıdır. 

Madde — 5. 

B u Andlaşma aşağıda sayılan hak lan engellemez ve onları tama
men saklı tutar. 

a - F i l i m konusunda tanınan mânevi hak; 
b - Televizyon fil iminde kullanılan edebî, tiyatro veya sanat eser

leri sahiplerinin telif hakları; 
c - Televizyon filiminde kullanılan sözlü veya sözsüz müzik eser

leri sahiplerinin hakları; 
d - Televizyon f i l imler i dışında ka lan filimlere ait telif hakları; 
e - Televizyon f i l imlerinin televizyondan başka alanlarda işletil

mesi ile i l g i l i telif hakları. 

Madde — 6. 

1 — B u Andlaşma : 
a) Onaylama şartı i ler i sürmeksizin imzalamak yoliyle; 
b) Onaylama şartı i ler i sürülerek ve imzadan sonra onaylama 

belgesini tevdi yoliyle, buna taraf olabilecek Av rupa Konseyi üyeleri
nin, imzasına açıktır. 

2 — Onaylama belgeleri Av rupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi 
olunacaktır. 

Madde — 7. 

1 — B u Andlaşma Konseyin üç üyesinin, 6 ncı madde hükümleri 
gereğince Andlaşmayı onaylama şartı i leri sürmeksizin imzalamasın
dan veya onaylamasından otuz gün sonra yürürlüğe girecektir. 

2 — Andlaşmayı daha sonra onaylama şartı i ler i sürmeksizin im-
zalıyacak veya onaylıyacak her üye için Andlaşma, imza veya olaylama 
belgesinin tevdii tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 8. 

1 — B u Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonra Av rupa Kon
seyine tiye olmıyan her memleket, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi-
n in önceden verilmesi gereken izni i le bu Andlaşmaya katılabilecektir. 

2 — Katılma, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bir katılma 
belgesinin tevdii ile gerçekleşecek ve bu belgenin tevdii tarihinden otuz 
gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 9. 

Onaylama şartı i leri sürmeksizin imza, onaylama veya katılma bu 
Andlaşmanın bütün hükümlerinin tamamen kabulü anlamındadır. 
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Madde — 10. 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a) B u Andlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve Andlaşmaya taraf 

olan Av rupa Konseyi üyelerinin adını; 
b) Sekizinci madde hükümleri gereğince sunulan her katılma 

belgesinin tevdiini; 
c) Onbir ve onikinci maddeler hükümleri uyarınca, aldığı her açık

lama ve bi ldir iy i . 
Av rupa Konseyi üyelerine, bu Andlaşmaya katılan memleketler 

hükümlerine ve Edebiyat ve Sanat Eserler ini Koruma Milletlerarası 
Birliği Büro Müdürlüğüne bildirecektir. 

Madde — 11. 
1 — B u Andlaşma, Âkıd Tarafların anavatan topraklarında uygu

lanır. 

2 — Her Âkıd Taraf imza, onaylama veya katılma anında veya 
gelecekte her hangi başka bir tarihte Av rupa Konseyi Genel Sekreter
liğine yapacağı bir bi ldir i ile, bu Andlaşmanın bildiride, gösterilen ve 
milletlerarası münasebetlerini yürüttüğü ülke veya ülkelerde de uygu
lanacağını açıklayabilir. 

3 — Yukardak i fıkra gereğince yapılan her bi ldir i , bildiride gös
terilen memleketlerle i lg i l i olarak, bu Andlaşmanın onikinci maddesinde 
vaz'edilen şartlara uyularak geri alınabilir. 

Madde — 12. 

1 — B u Andlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2 — Andlaşmaya Taraf olan her memleket, Andlaşmanın kendisi 

için uygulanmasına, Av rupa Konseyi Genel Sekreterliğine bir yıl önce
den haber vererek son verebilecektir. 

Yukardak i hükümleri onaylıyarak usulüne uygun olarak yetkilenen 
aşağıda imzaları bulunan delegeler bu Andlaşmayı imzalamışlardır. 

B u Andlaşma her i k i metin de eşit derecede geçerli olmak üzere 
İngilizce ve Fransızca olarak tek bir nüsha halinde 15 Aralık 1958 gü
nün de Paris 'te yapılmıştır. B u nüsha Av rupa Konseyi arşivlerine kona
cak ve Genel Sekreter bunun onaylı örneğini Andlaşmayı imza eden ve 
Andlaşmaya katılan bütün hükümetlere ve Edebiyat ve Sanat Eserler ini 
Koruma Milletlerarası Büro Müdürlüğüne gönderecektir. 

• 

Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak merkez 
binası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 366 Kabul tarihi : 27/12/1963 

Madde 1 — Ankara 'da yaptırılacak olan Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez binası için yıllık ödeme miktarı 5 000 000 lirayı geçmemek üzere 
18 000 000 l i raya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
Bayındırlık Bakanı yetkil idir. 

Madde 2 — Bi r inc i madde gereğince girişilecek yüklenmeler kar
şılığı ödenekler, her yıl Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Bayındırlık Bakanlığı kısmında açılacak bir bölüme konulur. 

Madde 3 — B u kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 — B u kanunu Mal iye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

2/1/1964 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/2530 

Devlet Personel Dairesinin açık bulunan Genel Sekreterliğine, Hopa 
Kaymakamı olup 5439 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince içiş
leri Bakanlığı Tetkik Kuru lu Başkanlığı emrinde istihdam edilen H i k 
met Baloğlu'nun atanması; 13/12/1960 tar ih l i ve 160 sayılı Kanunun 
2 inc i maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/12/1963 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 

İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
V. PİRİNÇCİOĞLU 

Millî Sa-Bakanı 
İ. SANCAR 

Mîllî Eğit.Bakanı 
İ. ÖKTEM 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

İçişleri Bakanı 
İ. SEÇKİN 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. ONAT 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DINÇER 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKlN 

Ticaret Bakanı 
A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 
İ. Ş. DURA 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. ARDIÇOĞLU 

Devlet Bakanı ve 
Başb- Yardımcısı 
T. FEYZlOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖRÜK 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVİT 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MUMCUOĞLU 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Kürsüsünde açık bulu
nan (1250) lira aylıklı Profesörlüğe, 4936 sayılı kanunun 115 sayılı ka
nunla değişik 26 ıncı maddesi uyarınca, Fakülte Profesörler Kurulu 
tarafından seçilmiş ve senatoca uygun görülmüş olan, aynı Kürsü Doçenti 
Dr. Yavuz Aksu'nun (1500) lira aylıkla atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
25/12/1963 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
İ. İNÖNÜ Dr. İ. ÖKTEM 

1 — İstanbul - Eminönü Mahmutpaşa İlkokulu Öğretmeni olup 
5439 saydı kanunun 2. maddesi hükmüne göre İstanbul E r k e k Lisesi 
Türkçe Öğretmeni olarak görevli Sami Avlaç'ın Tekirdağ, Sivas Millî 
Eğitim Müdür yardımcısı Süleyman Varlı'nın Niğde, Batman Ortaokulu 
Fen Grupu Öğretmeni ve Müdürü Abdullah Bağış'ın Siirt, 

Millî Eğitim Müdürlüklerine yeniden atanmaları uygun görülmüştür. 
2 — B u k a r a n Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

27/12/1963 
CUMHURBAŞKANI 

C. GÜRSEL 
Başbakan 

İ. İNÖNÜ 
Millî Eğitim Bakanı 

Dr. İ. ÖKTEM 

1 — Gaziantep Millî Eğitim Müdürü iken Kastamonu Millî Eğitim 
Müdürlüğüne atanan Az i z Gözaçan'ın Gaziantep, İçel Millî Eğitim 
Müdürü iken İsparta Millî eğitim Müdürlüğüne atanan Feth i Taner ' in 
İçel, Niğde Millî Eğitim Müdürü iken İçel Millî Eğitim Müdürlüğüne 
atanan Mevlût Gürsel'in Niğde, 

Millî Eğitim Müdürlüklerinde bırakılmaları, 
2 — Niğde Millî Eğitim Müdürü Mevlût Gürsel'in Denizli, Ağrı 

Millî Eğitim Müdürü Musa Eroğlu'nun Aydın, 

Millî Eğitim Müdürlüğüne naklen atanmaları uygun görülmüştür. 

3 — B u kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

27/12/1963 
CUMHURBAŞKANI 

C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Millî Eğitim Bakanı 
Dr. İ. ÖKTEM 
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Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
Yüksek Seçim Kuru lu Başkanlığından : 

Kara r No : 922 
İtiraz No : 785 

Bazı seçim kurullarından Kurulumuza gelen yazılardan, ara seçim
leriyle her hangi b ir seçim çevresinde yapılan seçimlerin i t i raz üzerine 
üst kurul larca iptaline karar Verilmesi halinde yemden yapılması gere
ken seçimlerin önceki seçimleri yönetmiş olan seçim kurullarınca yöne
t i l ip yönetilemeyeceğinde tereddütler meydana geldiği anlaşıldığından, 
konu incelendi, gereği konuşuldu : 

1 — K u r a l olarak, her hangi bir seçimin kesin sonuçlarının alın-
masiyle i l ve ilce seçim kurullarının hukuk i varlıkları sona erer (Kuru
lumuzun 13/11/1961 günlü ve 10956 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
3/11/1961 günlü ve 386 sayılı kararı). 

24/6/1961 günlü ve 298 sayılı yasanın Yüksek Seçim Kurulunun gö
rev ve yetki lerini gösteren 14 üncü maddesinin 4 üncü bendinde, seçimin 
başlangıç, gününden en geç 7 gün Önce ve seçimin yenilenmesine karar 
Verilmesi halinde bu kararın ilânından itibaren beş gün içinde i l ve, ilce 
seçim kurullarının kuruluşunun sağlanacağı bildirilmiştir. B u hükümden, 
gerek belli süre sonunda, gerek belli süreden önce yenileme kararı üze
rine yapılacak yasama meclisi seçimleriyle mahallî seçimlerde, seçim k u 
rullarının yeniden kurulacağı açıkça anlaşılmaktadır. Yasama meclisleri
ne ilişkin seçimlerle mahallî seçimler, seçim yasalarınca aynı hükümlere 
bağlı tutulmuş olduğundan, bunlardan bir isinin yapılması gereken hal
lerde, bu seçimleri yönetecek seçim kurullarının 298 sayılı yasanın 15, 
18 ve 19 uncu maddelerinde ve seçimlerin ilişkin bulunduğu özel yasa
larda gösterilen esaslara göre yeniden kurulması zorunludur. 

2 — 19/7/1963 günlü ve 307 sayılı yasa ile Belediye Kanununa ek
lenen 11 inci ve 306 sayılı yasa ile de idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna eklenen 10 uncu maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında, seçimin ipta
line karar verilmesi halinde o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı 
ve ilân tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü kovalayan Pazar gününün 
oy verme günü olacağı gösterilmiş, 18/7/1963 günlü ve 287 sayılı yasayla 
4541 sayılı Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerine ilişkin Kanuna ekle
nen bir inci maddenin ik inc i fıkrasiyle ilce seçim kurullarının kararları, 
işlemleri ve seçim sonuçlarına ilişkin tutanaklarına karşı i lg i l i ler in i l 
seçim kurullarına it iraz edebileceği ve i l seçim kurullarının vereceği ka 
rarların kesin olduğu ve nihayet 18/7/1963 günlü ve 286 sayılı yasa ile 
Köy Kanununa eklenen 7 nci maddede, köy seçimlerinin iptal i halinde ne 
gibi işlemler yapılacağı açıklanmıştır. B i r seçimin i t iraz üzerine iptal i , 
hukukça o seçimin yapılmamış (Hükümsüz) bir seçim olduğu anlamına 
geldiğinden, o seçim yapılmamış bir seçim demektir ve yeni seçim, ön
ceki seçimin bir tekrarından başka bir şey değildir. 26/4/1961 günlü ve 
298 sayılı yasanın az önce anılan 14 üncü maddesinin 4 üncü bendinde 
yer alan (Seçimin yenilenmesine karar verilmesi) sözleri, yasama mec
lislerine ilişkin veya mahallî seçimlerin yasalarda belli edilen süreden 
önce yapılması hal ini hedef tuttuğu için, bu hüküm iptal edilen seçim
lerle bir i lg isi görülmemiştir; o halde, iptal üzerine yenilenecek seçim
ler in dahi önceki seçimi yönetmiş olan i l ve ilce seçim kurullarının yö
netim ve denetimi altında yapılması gerekir. Yalnız iptal edilen seçimin 
yapılmasından önce, kuru la üye alınmış olan siyasi bir part inin yeniden 
yapılacak seçime katılamayacağının anlaşılması halinde, o part i l i üye 
ilce seçim kurulundan çıkarılacak ve meydana gelen eksik yedek üye 
ile ve yedek üyelerdeki eksiklikler, seçime katılan partilerden yedeğe 
girmemiş olan part i varsa ondan ad istenerek, şayet seçime katıldığı 
halde kurula katılamamış olan parti lerin sayısı İkiden çoksa, onlardan ad 
istenip ad çekme işlemi yapılarak, böyle bir part i yoksa başkan tara
fından atama yapılarak doldurulacaktır (Kurulumuzun 4/11/1963 günlü 
ve 11546 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 26/10/1963 günlü ve 150 sa
yılı kararı.) 

Sonuç : 1 — A r a seçimlerinin seçim başlangıcında yeniden kuru
lacak olan i l ve ilce seçim kurullarınca yönetileceğine, 

2 — Her hangi b ir seçimin görevli seçim kurulu tarafından seçim 
işlemleri sebebiyle iptal i üzerine yeniden seçim yapılması gerektiğinde, 
bu seçimin iptal edilen seçimi yönetmiş bulunan ile ve ilçe seçim 
kurullarınca yönetileceğine, 

3 — B u kararın Resmi Gazete ile yayınlanmasına ve hüküm fık
rasının bütün İl ve İlçe seçim kurulu başkanlıklarına ulaştırılmasına 

birinci bentte oybirliğiyle ve ik inc i bentte oyçokluğiyle 21/12/1963 gü
nünde karar verildi. 

Ka ra r N o : 926 
İtiraz No : 789 

C. H . P. B i ga İl Genel Mecl is i Üye Adayı İsmet Dereli tarafından 
ilce ve i l seçim kurulları aracılığı i le gönderilen dilekçede; İl Mecl isi 
Üyeliğine ilişkin İl Seçim Kuru lu kararının kaldırılarak, üyeliğinin ta
nınması istenmektedir. 

Kâğıtlar incelendi, gereği konuşuldu : İdarei Umumiye i Vilâyat 
Kanununun 306 sayılı ve 19/7/1963 günlü yasa ile konulmuş bulunan ek 
4 üncü maddenin son fıkrasında (Adaylığın ilânından sonra adaylıktan 
istifa, seçim sonuna kadar nazarı i t ibara alınmaz. Ancak, bu gibiler se
çilmiş bulunurlarsa istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerin
den sonra gelenler seçilmiş sayılırlar, Ölüm halinde dahi aynı şekilde 
hareket edilir.) denilmektedir. Bunun gibi yazılmış bir hüküm, Belediye 
Kanununa 307 sayılı ve 19/7/1963 günlü yasa ile konulmuş bulunan ek 
4 üncü maddenin son fıkrasında bulunmaktadır. Buradak i (Kendilerinden 
sonra gelenler) i n nasıl belli edileceğini anlamak için, sözü edilen 306 sa
yılı yasa i le Îdarei Umumiye i Vilâyat Kanununa ve 307 sayılı yasa i le 
de Belediye Kanununa konulmuş bulunan ek 9 uncu maddeler hüküm
lerini bunlarla beraber gözönünde tutmak zorunludur. Sözü geçen 9 uncu 
maddelere göre, her partiye ve bağımsız adaya kaç üyelik düştüğü belli 
olduktan sonra her partiye düşen üyeliğin part i listesindeki adaylara 
verilmesi işlemi yapılır. Demek k i üyelikler i l k önce partilere ver i l i r ve 

her partiye verilen üyeliğin part i listesindeki adaylardan hangisine ve
rileceği ancak bundan sonra söz konusu olur. Her i k i kanuna sözü ge
çen yasalarla konulan ek bir inci maddelere göre, i l genel meclisi ve be
lediye meclisi üyelikleri seçiminde nispî temsil esası uygulanmaktadır k i 
bu esas, her şeyden önce, adayların değil parti lerin hesaba katılmasını, 
diğer deyimle belli bir partiye ayrılmış olan üyeliğin o part i listesinden 
bir kimseye verilmesi mümkün oldukça o part i l i kimseye verilmesini 
gerektirir. İtirazcıdan önce Adalet Partisine ayrılmış olan yerin o parti 
üyesi olan kimseye ve o kimsenin kesin adaylıkların ilânından sonra ölü
mü sebebiyle Adalet Par t i s i aday listesinde adı ölenden sonra yazılı bu
lunan kimseye verilmesi, az önce açıklanan yasa hükümlerine uygun
dur; o halde, yasa hükümlerinin başka türlü anlaşılması gerekeceği i lke
sine dayanan i t i raz yersizdir. 

Sonuç : İtirazın reddine, Çanakkale İl Seçim Kurulunun i t i raz ko
nusu olan 25/11/1963 günlü ve 70 sayılı kararının onanmasına, bu kara
rın Resmi Gazete ile yayınlanmasına, Çanakkale İl Seçim Kuru lu ile i t i 
razcıya ulaştırılmasına, kesin olarak, 23/12/1963 te oybirliğiyle karar ve
r i ld i . 

• — 

Kara r No : 928 
İtiraz N o : 790 

Maden C. H . P. İlce İdare K u r u l u Başkanı Fazlı Güleç imzasiyle; 
Elâzığ İl Seçim Kuru luna verilip, Kurulumuza gönderilmesi istenen 
14/12/1963 günlü i t iraz dilekçesi, Elâzığ İl Seçim K u r u l u Başkanlığının 
14/12/1963 günlü ve 172 sayılı yazılariyle Kurulumuza gönderilmiştir. 

Dilekçe incelendi, gereği konuşuldu : İtirazcı, i t i raz dilekçesinde 
5/12/1963 günlü ve 717/580 sayılı kararınızın usul ve kanuna uygun bu
lunmadığından kaldırılmasını istemiştir. 

Yüksek Seçim Kuru lu kararlarına karşı, şikâyet, 298 sayılı 26/4/1962 
günlü yasanın 131 inci maddesinin 1 inci fıkrası (Her türlü seçimin de
vamı sırasında, Yüksek Seçim Kurulunun it iraz eylediği veya it iraz yolu 
ile verdiği karar lar dışında kalan işlemleri, tedbirleri ve sair muamele-
leriyle, bu kanunda başka bir mercie şikâyet veya başvurma yolu gös
terilmemiş ve fakat alt kurulların görevleri sınırlarını açmış olan veya 
bu mahiyette bulunan, kanuna aykırı hareketlerden dolayı 110 uncu 
maddede gösterilenler tarafından, yazılı olarak, doğrudan doğruya, Yük
sek Seçim Kuru luna şikâyet olunabilir.) hükmünden anlaşıldığı üzere, 
ancak, idar i kararları veya danışma yoluyla verdiği karar lara karşı i ler i 
sürülebilir. İtiraz Üzerine verilen karar lara karşı şikâyet söz konusu ola
maz; z ira, Anayasanın 75 inci maddesi ile 298 sayılı ve 26/4/1961 günlü 
yasanın 132 nci maddesinin 4 üncü fıkrasındaki (Kurulun k a r a n kesin-
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dir. Aleyhine hiç bir mercie ve kanun yoluna başvurulamaz.) hükmü ge
reğince, kurulun yargı kararları kesindir. İtiraz veya şikâyet üzerine se
çim kurullarınca verilmiş bulunan kararların yargı kararı olduklarında 
şüphe edilemez. 

Sonuç : Dilekçenin reddine, kararın Resmî Gazete'de yayınlanma
sına ve itirazcıya gönderilmesine 23/12/1963 te oybirliğiyle karar ve

r i ld i . 

Ka ra r No : 974 
İtiraz No : 836 

Yenişehir İlçesi A . P. İlce Başkanı A l i Tuncer imzasiyle, Yenişehir 
İlce Seçim Kuru luna verilip, Kurulumuza gönderilmesi istenilen 19/11/1963 
günlü ve 62 sayılı i t iraz dilekçesiyle ekleri, Bursa İl Seçim K u r u l u Baş
kanlığının 12/12/1963 günlü ve 228 sayılı yazılarıyla gönderilmiştir. 

İtirazın süresinde yapıldığı ve dilekçeye bağlı kâğıtların gerekçe
leri de mühürlü, imzalı ve asıllarına uygunlukları onanmış olmalarıyla 
ve dilekçenin geçerliliği de i t i raz konusunda açık iddiaları ve gerekçe
lerini taşımasıyla belli ve bu bakımlardan ortada, i t i raza yetki l i bir 
kimse tarafından süresinde yapılmış, geçerli belgelere ve dilekçeye da
yanan olağan bir i t iraz bulunduğu anlaşılmakla, kâğıtlar incelendi, ge
reği konuşuldu : 

1 — İtirazcı, 19/11/1963 günlü i t i raz dilekçesinde, 17/11/1963 günü 
Yenişehir İlçesinde yapılmış bulunan belediye meclisi üyeleri seçiminde, 
o yer in C. H . P. tarafından hazırlanıp bastırılmış ve kullanılmış oy pu
sulalarının, bağımsız aday Fer ik Fer ik ' in de yer alması sebebiyle, 307 
sayılı yasayla konulan ok 7 nci maddedeki açıklamaya göre, karma oy 
pusulası niteliğinde bulunmaları yüzünden geçerli sayılmayarak iptalleri 
hakkında yaptıkları i l k itirazın reddine ilişkin, Yenişehir İlce Seçim K u 
rulunca verilmiş 17/11/1963 gün ve tutanak 10 sayılı karara karşı 
17/11/1963 gün ve 61 sayılı dilekçeyle yönelttikleri itirazın da, Bursa İl 
Seçim Kuru lunun 17/11/1963 gün ve 124 sayılı kararıyla reddolunduğunu 
bildirmekte ve yerinde olmayan bu kararın kaldırılmasıyla söz konusu 
karma oy pusulalarının geçersiz sayılmasına karar verilmesini istemek
tedir. 

2 — 19/7/1963 gün ve 307 sayılı yasa ile, 1580 sayılı Belediye K a 
nununa eklenen 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının 1 numaralı bendinde 
(Seçime katılmış olan siyasi parti lerin adaylarından veya bu adaylarla 
bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız adaylardan terkip edilmiş 
her çeşit oy pusulaları) mu geçerli sayılmayacağı açıklanmıştır. 

Bundan önce Kurulumuzca verilmiş bulunan 8/11/1961 günlü ve 389 
sayılı kararın gerekçesinin 5 inci bendinde de, siyasi part i listelerine 
giren bağımsızların part i l i aday sayıl a c a b a n , bağımsız aday sözünün 
hiç bir part i listesine girmeksizin kendi adaylığını koymuş olan kimse
leri anlattığı kuralı benimsenmiş bulunmaktadır ((Yüksek Seçim Kuru lu 
i lke kararları, Mayıs 1961 - Şubat 1962 dönemi, A n k a r a 1962 sahife 149; 
Resmî Gazete 10960). 

Yine Kurulumuz, bu ilkelere dayanarak, Resmî Gazete'nin 26/10/1963 
günlü 11541 sayısında yayınlanmış bulunan 20/10/1963 gün ve 116 sayılı 
kararında da, belediye ve i l genel meclisi seçimlerinde, bir siyasi part i 
n in listesinde muvafakati ile bağımsız aday gösterilen bir kimseye ayrıca 
verilen oy pusulalarının hangi şartlar altında geçerli sayılacağı yönü, 
tartışılarak, konu bir ilkeye bağlanmış bulunmaktadır. 

Kanun hükümleriyle Kurulumuzca benimsenen i lkeler sonucu ola
rak, Kurulumuzun Resmî Gazete'nin 5/12/1963 günlü 11573 sayısında ya
yınlanan 24/11/1963 gün ve 376/242 sayılı kararında, b ir siyasi part inin 
listesinde, rızasiyle, birden çok bağımsız adayın bulunması halinde dahi, 
o partiye ait oy pusulası geçerli sayılmış ve aynı gazetede çıkan 27/11/1963 
gün ve 326/462 sayılı, 12/12/1963 gün ve 842/705 sayılı kararlarımızda 
da, yukarıdaki ilkelere dayanılmıştır. 

3 — İtiraz konusu olan işte, Yenişehir C. H . P. belediye meclisi 
üyesi aday listesinde bağımsız olarak yer alan Fer ik Fer ik ' in , seçim 

yasalarına göre ayrıca bağımsız aday olarak seçime girmemiş bulunması 
dolayısiyle, i t i raza uğrayan oy pusulalarının karma ve bu yüzden geçer
siz sayılmalarına imkân görülmemiş, bu konuda ilce ve i l seçim kurul la
rına yöneltilen itirazların reddine ilişkin karar lar yasaya uygun bulun
muş ve Bursa İl Seçim Kurulunun kararının onanması gerekmiştir. 

Sonuç : İtirazın reddiyle Bursa İl Seçim Kurulunun it iraz konusu 
17/11/1963 gün ve 124 sayılı kararının onanmasına, kararın itirazcıya 
ve i l seçim kurulu başkanlığına ulaştırılmasına, kesin olarak, 23/12/1963 
te oybirliğiyle karar verildi. 

K a r a r No : 979 
İtiraz No : 841 
Daday Y. T. P. İlce Başkanı Mehmet Kanat tarafından gönderilen 

16/12/1963 günlü dilekçe ile, 27/11/1963 günlü ve 464 sayılı kararımızın 
açıklanması istenmiştir. 

1) Dilekçi, tavzih adı altında aslında gerekçesi ve hüküm fık
rası bakımından açık yazılmış bulunan kararımızın yeniden incelenerek 
değiştirilmesini hedef tutmaktadır. Kurulumuzun yargı ka ra r l an Ana-
yasa'nm 75 inci maddesi ve 298 sayılı 26/4/1961 günlü yasanın 132/4 üncü 
fıkrasındaki (Kurulun kararı kesindir. Aleyhine hiçbir mercie ve kanun 
yoluna başvurulamaz) hükümlerince kesindir ve bunlara karşı hiçbir 
yere ve kanun yoluna başvurulamaz. Çünkü kesin yargı kararı demek, 
kararı veren yargı yeri veya başka bir yargı yeri tarafından, akla gele
bilecek hangi sebebe dayanılmış olursa olsun, yeniden incelenmesini ya
sanın yasak ettiği yargı kararı demektir. Buna göre dilekçenin reddi 
gerekir. 

2) Hüküm fıkrasından da anlaşılacağı üzere kararımız açık yazıl
mış bulunduğundan tavzihe esas olabilecek hiçbir durum yoktur. 

Sonuç : Dilekçenin reddine, kararın dilekçiye ulaştırılmasına ve 
Resmî Gazetede yayınlanmasına, kesin olarak, 23/12/1963 te oybirliğiyle 
karar verildi. 

• 
Kara r No : 1016 
İtiraz No : 878 
Şevket Çeviker imzasiyle gönderilen dilekçede; i l genel meclisi üye

liğine seçilen N . Korkmaz'ın tutanağının İptaline ilişkin itirazının i l 
seçim kurulunca reddi üzerine yaptığı itirazının, Kurulumuzca, 5/12/1963 
te k iml ik yönünden reddedildiği ve bu kez eksik belgeler tamamlandığı 
i leri sürülerek, adı geçenin tutanağının iptaline karar verilmesi istenil
miştir. 

Kâğıtlar incelendi, gereği konuşuldu : 1) İtiraz dilekçesine ekl i ola
rak gönderilen belgeler arasmdaki nüfus hüviyet cüzdanı, ikametgâh se
nedi ve gazete aday ilânı, itirazcmın i t i raza yetki l i kimse olduğunu is
pata yarayan belge niteliğini taşımamaktadır. Burada esas konu, dilek
çenin itirazcı olarak gösterilen kimse tarafından imzalanmış ve bu yön
den belgelendirilmiş bulunmasıdır. B u bakımdan dilekçenin reddine ka 
rar verilmelidir. İtirazcı, 298 sayılı ve 26/4/1961 günlü yasanın 130 uncu 
maddesinin bir inci fıkrası uyarınca i l seçim kuru lu aracılığı ile Kuru lu 
muza başvurabüir ve kurul bize yazacağı yazıda, dilekçenin kimliğini 
belgelendirebilirdi. 

2) Bundan başka, sözü geçen yasanın 130 uncu maddesinin bir inci 
fıkrasının 4 üncü bendinde yer alan üç günlük it iraz süresi geçmiş ol
duğundan, dilekçenin bu yönden dahi reddine karar verilmelidir. Dilekçi 
geçerli olmayan i lk dilekçesiyle bu sürenin içinde başvurmuş olduğu
nu i ler i süremez; çünkü, yalnız geçerli olan bir dilekçe ile i t i raz süresi 
kesilebilir. Halbuki , i l k dilekçe, geçerlik şartı bulunmadığı için reddedil
miştir. 

Sonuç : Dilekçenin reddine, kararın itirazcıya ulaştırılmasına ve 
Resmî Gazete'de yayınlanmasına, kesin olarak, 24/12/1963 te oybirliğiyle 
karar verildi. 

« • • 

İ L A N L A R 
Kırklareli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Bayramdere K. den Sevdiye Gündüz tarafından verilen dilekçe ile 
Adapazarı Hasırcılar Mahallesi Akça Sokak 14 numarada muk im Saba
hatt in Yılmaz aleyhine açılan tedbir nafakası dâvasının yapılan açık du
ruşması sırasında ; 

Dâvâlı Sebahattin Yılmaz adına duruşma günü için çıkarılan dave
tiye bilâ tebliğ iade edilmiş olmasına binaen dâvâlı adına ilânen tebli
gat yapılmasına karar verilmiş olmasına binaen dâvâlı duruşmanın mu
allâk bulunduğu 12/3/1964 günü saat 10 da mahkemede hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ilân olunur. 
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M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bede) ve geçici teminatları ya
zılı bir kalem seslendirme maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları tekli f mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Seslendirme cihazı ve montesi, Miktarı : 1 aded, M bedeli : 
31.000,— l ira, G. teminatı : 2.325,— l i ra , İhale günü : 14/1/19Gİ Salı gü
nü saat 11 de 

7566 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımız ihtiyacı için |32) kalem muhtelif evrgkı matbaa 
bastırılacaktır. 

İşin muhammen bedeli (6 000,—) l ira olup geçici teminatı (450,--) 
liradır. 

Eksi l tme 13/1/1934 Pazartesi günü saat V" Of! de Bakanlık Eina-
.sında bulunan Malzeme Eksi l tme Komisyonu odasında toplanacak Ma l 
zeme Eksi l tme Komisyonunca ve açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname ile numuneler Malzeme Müdürlüğünde görüle
bil ir. İsteklilerin belir l i gün ve saatte lüzumlu evraklaıiy'e bir ' ikte 
Komisyonun hazır bulunmaları ilân olunur. 

7483 / 4-3 

Ankara Jandarma Satmalına Komisyon Başkan'ığmdan : 

Aşağıda muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı 277 kalem oto 
parçası kapalı zarfla sıtvnahnaacktır. Tamamı bir istek'iye iha'e edile
bileceği gibi 1 den 147 ye kadar birinci gurup ve 148 den 2 77 nu-narava 
kadar II nci grup olup ayrı şahıslara da ihale edilebilinir. ihalesi 10 
Ocak 1964 günü saat 15.30 da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi An-
kıra ve istanbul J . Sat. A l . Komisyonunda görü'ebılir. istekli lerin ka 
nuni şakiîde hazırlıyacakları teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. I inci grup muhammen bedel 105.763,50 Kra, geçici teminat' 
6.538 lira. II nci grup muhammen bede] 140.740, — l ira geçici teminat-
6.487,— liradır. Tamamının geçici temina'- 13 576,-- liradır. 

7537 I 4-4 

Aşağıda yazılı malzemeler kapalı zarfla satın alınacaktır, ihalesi 
13 Ocr.k 1964 günü saat 15.30 da Ankara J . Sat. A l Komisyonunda 
v^pı'acaktır. Malzemelerin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
1 ve 2 No. lu marangoz ve demirci takımları ayrı mütaahhiıtiere ihale 
ediıcbl'ir. Tamamının geçici teminatı (6 828,—) liradır. Şartnamesi İs
tanbul ve Ankara J . Sat. A l . Komisyonlarında numune'eri de Komis
yonda görülebilir, istekl i ler in belge ve teminatlarını havi teklif mek-
tup'arını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vcrmelcıi 
ve postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân o'unur. 

C i n s i 

Marangoz takımı No. 1 
Marangoz takımı No. 2 
Demirci takımı 

Miktarı 

50 Takım 
15 Takım 
20 Takım 

M . tutarı 
L i r a K r . 

32.110,— 
25 822,50 
53.614,— 

Geç. teminat' 
L i r a K r . 

2.409,-
1.937,-
3.931,-

7533 /+-3 

İmar ve tskân Bakanlığından : 

2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
Ankara Vilâyetinde Ziraat işletmelerinin B ina Durumu adındaki 20 
formayı, 66 aded 24X32 eb'admda plân klişesini ve 90 aded 9X13 eb'admda 
fotoğraf klişesini iht iva eden tezden 1000 aded bastırılacaktır. 

1 — ihale 10/1/1964 Cuma günü saat 15 de Levazım Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 25.000,-— ve geçici teminatı 1.875,— liradır. 
3 — Şartnameler Bakanlık Levazım Müdürlüğünden bedelsiz ola

rak temin edilecektir. 

4 — B u işe ait kanuni yükümler yükleniciye aittir. 
5 — Eksi l tmeye girmek isteyenlerin 2190 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 

nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarf
ları en geç eksiltme saatinden 1 saat evveline kadar Komisyon Başkan
lığına vereceklerdir. 

6 — 2490 sayılı kanun hükümlerine uymayan teklifler ve postada 
vâki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

7547 / 4-3 

Anka ra Defterdarlığından : 

Dairesi Cinsi 
M . bedeli Teminat 

L i r a L i ra 

Cumhurbaşkanlığı Genel K. 929438-1500087-0030 motor 
No. lu Mersedes binek oto 

Cumhurbaşkanlığı Genel K. 527553746 motor No. lu 
Cadil lak binek oto 

Cumhurbaşkanlığı Genel K. 391064 T.54-ZA motor No. 
lu Chevrolet Station 
wagon 

Muhabere Okulu K. Hurda bakır ve er ayak
kabısı 

20.000 

25.000 

17.500 

24.600 

1.500 

1.875 

1.313 

1.845 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı menkul eşya ile motorlu vası
talar 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden ayrı ayrı def
terdarlıkta kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

2 — İhalesi 16/1/1964 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. 

3 — istekl i ler in hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarmı ihale 
saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermeleri (Postada gecikme 
kabul edilmez) ilân olunur. 

7568/ t-3 

T. Çimento Sanayii A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Konya Çimento Sanayii A . Ş. ihtiyacı olup. son teklif verme günü 
27 Aralık 1963 giinû saat 15 00 olarak ilân edilen $ 65.000,— lık kraft 
kâğıdı ihalesinin görülen lüzum üzerine son teklif verme müddeti 6/1/1964 
saat 15.00 e kadar uzatılmıştır. 

Tekl i f ler in mezkûr tarihe kadar Şirketimizde bulundurulması zaru
ridir. 

7618 / 3-3 

işçi Sigortaları Kurumu Merkez Satma'ma Komisyonu Bsşkın'ı-
ğından : 

1 —• Kurumumuza ait 40.658,— kg. lama ve köşebent demirinin 
aç k srtırmı ile satışı, 15/3/1964 Carşa-r. v. gü->"i eıat 15.00 d i Mîrî: z 
Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 — Demir lerdin i lk 4 kalemi Ankara 'da Sakarya Caddesi Cam'ı 
.i".-',S"ndî ve 5. kalemi do istanbul OCz's" -} ' - . ^ " t ambarımızda olırj, 
her gün mesai saati dahilinde görülmesi mümkündür. 

100x10 Lâma demiri 6.549,— K g . 
60 x 60 x 6 Köşebent demiri 9.424,— 
65 x 65 x 7 » » 9.400,— » 
80 x 80 x 8 » » 11.100 — 
80 x 80 x 8 » » 4.185,— » 

40.658,— Kg-

3 — istekl i ler in, 4.000,— liralık geçici teminatlarını, Ankara 'da 
K u r u m veznesine, İstanbul'da Beyoğlu Bahkpazarı Arkası Malhhan'da 
tşçi Sigortaları Kurumu istanbul Satmalma Müdürlüğü veznesine yatırıp 
makbuzlarını artırma günü tâyin edilen saatte Komisyon Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. 

5 — 
serbesttir, 

B u haleye ait her türlü resim ve harçlar alıcıya aittir. 

K u r u m ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

i zm i r - Bornova Deneme öğretmen Okulu binası mimari 
proje yarışması 

i zmi r Bornova'da inşa edilecek olan Deneme Öğretmen Okulu b i 
nası projelerinin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar 
İşleri Reisliği tarafından (Mimarlık ve Şehirciiik Müsabakalarına alt 
Yönetmelik) şartlan içerisinde yarışmaya çıkarılmıştır. 

Yarışmanın amacı güzel sanat lan teşvik gayesi ile programda gös
terilen ihtiyaçları en ekonomik şekilde karşılayabilecek mimari anlayışa 
uygun projenin esas f ik ir ler ini bulmak ve i y i projeleri değerlendir
mektir . 

B u yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Üyesi olan
lar iştirak edebilirler. 

Müsabaka jürisi aşağıdaki zevattan müteşekkildir : 

Müşavir Jüri Üyeleri : 

Sclman Erdem : öğretmen O k u l l a n Genel Müdürü 
I>r. James Cole : Deneme öğretmen Okulları Müşaviri 
Ömer Saray : Deneme öğretmen Oku l l an Müdürü 
M r . M a r k Fox : A.I.D. Müşavir Mimarı 
Muh i t t in E r k u t : Y. Müh. Bayındırlık Bak. Yapı 1. t. Reis Mv . 

Aslî Jüri Üyeleri 

E r g u n Unaran : Y . M imar 
F ik r e t Cankut : Y . M imar 
Rahmi Bediz : Y . M imar 
Teoman Doruk : Y . M'imar 
H i l m i Tokmar : Y. Mühendis 

Yedek Jüri Üyeleri 

Orhan Akyürek : Y . Mümar 
Nihat Fer : Y . M imar 

Raportör : 

Sevim D inmen : Y . M imar 

Müsabaka neticelendikten sonra net olarak : 

B i r inc i mükâfata 20.000 T .L . 

İkinci mükâfata 15.000 T .L . 
Üçüncü mâkafata 10.000 T.L. 

Beş mansiyon (Beherine) 5.000 T.L. verilecektir 

Yanşma 16 Mar t 1964 günü saat 17.00 de sona erecek ve hiç bir 
surette uzatılmayacaktır. 

B u müsabakaya ait şartname ve ekleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
ve i m a r İşleri Reisliği Etüd ve Proje Dairesinden temin edilebilir veya 
posta i le istenilebilir. 

26 / 3-1 

Beden Terbiyesi Genel- Müdürlüğünden : 

Yapı İşleri ilâm 

1 — 1(249.000,—) l i r a keşif bedelli Edirne stadı i kma l inşaatı pa
zarlıkla ihaleye çıkanlmıştır. 

2 — Pazarlık, 22 Ocak 1964 Çarşamba günü saat 15,00 de A n k a 
ra'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 — B u işe ait ihale dosyası Ankara 'da Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünde, Edirne'de Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığında görüle
bil ir . 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için, 

a) 13.700 liralık geçici teminat, 

b) Ticaret odası vesikası, 

c) 18 Ocak 1964 tarihine kadar daireye müracaatla alınacak ye
terlik belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — idare 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

28 / 2-1 . • 
Orman Genel Müdürlüğünden : 

1 — i k i aded toolbar ve dozer tertibatlı paletli traktör alınacaktır. 
Eksi l tme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 450.000 l i ra olup geçici teminatı 21.750 
liradır. 

3 — Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile istanbul ve 
i zm i r Orman Başmüdürlüğümüzden görülebilir. 

4 — Eksi l tme 15/1/1964 Çarşamba günü saat 15 de Genel Müdürlük 
i zm i r Orman Başmüdürlüğümüzde görülebilir. 

5 — İhaleye gireceklerin 1963 yılı ticaret veya sanayi odasına ka 
yıtlı olduklarını gösterir belge ile istenen diğer vesaiki haiz olmaları 
şarttır. 

6 — 2490 sayılı kanuna göre hazırlanacak teklifler ihale saatinden 
bir saat önce Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Postada 
vâki gecikme kabul edilmez. 

ilân olunur. 
?5ı 3 / 4-4 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

Mülaahhit Yüksek Mühendis S. Feth i Genc'e 

A n k a r a 8 inci Noterliğince tasdikl i 10/11/1961 tar ih ve 10146 sayılı 
mukavele ile yapmayı taahhüt ettiğiniz işin kesin hakedişine ait rapo
run tarafımzdan imzası için A n k a r a ve İstanbul'da gösterilen adresleri
nizde bulunamamanız hasebiyle gerekli tebligatm yapılması mümkün 
olamamıştır. 

Hususi şartnamenin 19 uncu maddesi mucibince işbu ilân tarihin
den it ibaren 10 gün zarfında hakediş raporunu imza etmek üzere Genel 
Müdürlüğümüze müracaatınız, aksi takdirde aynı maddenin ı(e) fıkrası 
mucibince kesinhesap evrakının tarafınızdan kayıtsız şartsız kabul edil
miş sayılacağı, tebliğ yerine ka im olmak üzere duyurulur. 

25 11-1 
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Etihank Genel Müdürlüğünden : 

Kumbara imal ettirilecektir 

Bankamız mevduat müşterilerine verilmek üzere, 10.000 aded civa-
nnda kumbara imal ettirilecektir. Buna dair teknik ve t icar i şartname 
ile teknik resimler, Ankara 'da, Genel Müdürlük Satınalma Şubesinden, 
istanbul'da, Et ibank Alım - Satım Şubesinden temin edilebilir. İlgililerin, 
tekli f lerini engeç, 31 Ocak 1964 tarihine kadar yukarıda belirtilen Şu
belerimize göndermeleri r ica olunur. 

7541 /1-1 

Kars Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

962/89 
Davacı Kars özel idaresine izafeten vekil i Avukat Celâl Nuri Koç'un 

dâvâlı is tanbul Kemalpaşa Mahallesinden Necip Ece aleyhine açılmış 
bulunan alacak dâvasının yapılan açık duruşmasında : 

Dâvâlının 8/10/1963 günü duruşmada hazır bulunması için 28 Eylül 
1963 tar ih vc 11517 sayılı Resmî Gazete ile tebligat yapıldığı halde gel
mediğinden, gıyap kararının Resmî Gazete ile neşrine karar verildiği 
cihetle, dâvâlı Necip Ece 'nin duruşma günü olan 5/3/1964 Perşembe günü 
saat 11 de mahkemede hazır bulunması bulunmadığı takdirde dâvanın 
gıyabında icra edileceği gıyap kararı yerine ka im olmak üzere ilân o lu
nur. 

7626, 
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Baymdırhk Bakanlığı Karayolları .Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksi ltmeye konulan iş : Ulaşlı - İzmit yolunun takriben 
10+100—32+060 kilometreleri arası yapımı olup keşif bedeli (13.000.000) 
on üç milyon liradır. 

2 — Eksi l tme günü : 17/1/1964 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
16 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yo l Yapım Da
iresi Başkanlığı odasmda teklifalrna suretiyle ve kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli l i r a bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden 
alınacaktır. (Eksi l tme dosyasının yeterlik belgesi müracaatından önce 
alınması şarttır.) 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1963 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin ayrıca hali faaliyet belgeleriyle 403.750,— liralık muvakkat te
minat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 11/1/1964 Cumartesi günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine B a 
kanlığından alınmış olan B grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar 
mütaahhitlik karnesi ile bu eksiltmenin ilâm tarihinden sonra alınmış 
480.000,— liralık banka referansı, plân ve teçhizat, taahhüt ve teknik 
personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayıp bu iş için yeterl ik 
belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları tekli f mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

7563 / 4-3 

Tahmini bedeli 8.674,50 geçici teminatı 650,58 l i ra olan 78 aded 
yangın söndürme cihazının valf değişimi, tamiri , boyanması, doldurul
ması plâka takılması ve toptan elden geçirilerek çalışır hale getirilmesi 
işi açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Eksi l tme ve ihalesi 13 Ocak 1964 Pazartesi günü saat 16 da A n k a 
ra'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartname aynı yerden pullu b ir dilekçe ile bedelsiz temin edilebilir. 
Tal iplerin Ticaret, Sanayi veya Esnaf Belgesi ile geçici teminatlariyle 
birl ikte mezkûr saatte Komisyon Başkanlığına müracaatları duyurulur. 

7569 / 4-3 

1 — Mütaahhlt nam ve hesabına eksiltmeye konulan iş : Adıyaman 
ilinde, Adıyaman - Kâhta - Siverek yolunda Kâhta köprüsü yapımının 
ikmâli ile Tokaris ve L i l an köprülerinin yapımı olup, keşif bedelleri tu
tarı (2.769.205,06) liradır. 

2 — Eks i l tme günü : 
18/1/1964 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 12 de (oniki de) 

Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Köprüler Dairesi oda
sında açık eksiltme usulü ile yapılcaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : 
İstekliler bu işe ait eksiltme evrakını Karayolları Gene! Müdürlüğü 

Köprüler Dairesinde görebilirler. 
4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1963 - 1964 yılına ait ticaret ve sanayi odası bel

gesiyle usulü dairesinde (96.826,15) liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 13/1/1964 Pazartesi günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir) ve dilekçelerine Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış olan B grupundan en az bu işin keşif be
deli kadar mütaahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, teknik personel, taah
hüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış olan 
168.461,— liralık banka referansım eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için 
yeterlik belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin teminat ve diğer lüzumlu belgeleriyle birl ikte ek
siltme günü saat 12 (Onikide) Komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Keyfiyet İlân olunur. 7613 / 4-2 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : 

Düzce - Akçakoca yolunun K m . 5+295—31+403 G/33+555 1-33+929 
kilometreleri arasında tesviye, sanat yapıları, köprüler, alt temel ve te

mel tabakası teşkili, kaplama altı ve asfalt mıcırı ihzarı vesair işler 
yapımı olup keşif bedeli 19.500.000,— liradır. 

2 — Eksi l tme günü : 
24/1/1964 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da Ankara 'da K a 

rayolları Genel Müdürlüğü binasında Y o l Yapım Dairesi Başkanlığı oda
sında tekl i f a lma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : 
Vezneye yatırılacak (50,—) elli l i ra bedele ait makbuz mukabilinde 

Karayolları Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. (Eksiltme dosya
sının yeterlik belgesi müracaatından önce alınması şarttır.) 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 

a) İsteklilerin 1963 - 1964 yılına ait Ticaret ve Sanayi odası bel
gesi, şirketlerin ayrıca hal i faaliyet belgeleriyle 598.750,— liralık mu
vakkat teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 18/1/1964 Cumartesi günü mesai saati so
nuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat et
meleri (Müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir) ve dilekçeleri
ne Baymdırhk Bakanlığından alınmış olan B grupundan en az bu işin 
keşif bedeli kadar mütaahhitlik karnesi ile bu eksiltmenin ilânı tar ihin
den sonra alınmış 675.000,— liralık banka referansı, plân ve teçhizat, 
taahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayıp bu 
iş için yeterl ik belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları tekl i f mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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İl ve köy yo l lan ihtiyacı için tahmini bedeli 286.967,50 T. L. muvak
kat teminatı 15.228,70 T. L . olan 339 kalem cıvata ve somunların 20/1/1964 
Pazartesi günü saat 16,00 da A n k a r a Karayo l l an Genel Müdürlüğü M a l 
zeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile eksiltme ve ihalesi ya 
pılacaktır. Şartnamesi dilekçe i'.e aynı yerden bedelsiz temin edilir. 

Tal iplerin ticaret, sanayi odası veya esnaf belgelerini havi tekl i f 
mektuplarım İhaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
vermeleri duyurulur. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
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Reşadiye Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

962/340 
Davacı Reşadiye'nin Kızılcaveren Köyünden İpek Günay veki l i H a 

san Önder ile dâvâlı aynı yerden İbrahim Günay aralarındaki boşanma 
dâvasının duruşması sonunda davacı İpek ile dâvâlı lbrahim J in boşan
malarına karar verilmiş ve boşanma ilâmı dâvâlının adresi bulunup bi
linemediğinden davacı tarafça ilânen tebliği istenilmiş ve bu istekleri 
mahkemece yerinde görülerek Reşadiye Asl iye Hukuk Mahkemesinin 
3/12/1963 gün ve 962/340 esas ve 963/246 karar sayılı ilâmı i le verilen 
boşanma kararının ilânen tebliğine de yine mahkemece karar verilmiştir. 

Ka ra r gereğince işbu yukarıda tar ih ve numarası yazılı boşanma 
kararının ilânen tebliğinden itibaren onbeş gün içersinde dâvâlı kanuni 
yollara baş vurmadığı takdirde hükmün kesbi katiyet edeceği ilâm teb
liği yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7612 

: » 
Midyat Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/41 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yol lar 9 uncu 

Bölgede şoför Reşat Türk aleyhine ikame ettikleri alacak dâvasının 
Mahkememizde yapılan açık duruşmasında : 

Dâvâlı Reşat Türk namına çıkartılan davetiyenin bilâ tebliğ iade 
edilmiş olduğu ve yapılan tahkikatta da mahal l i ikametgâhı meçhul 
olduğu anlaşılmış olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar veri l 
miştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 24/1/1964 günü saat 9.30 da duruşmada 
hazır bulunmadığı takdirde veya kendisılni b ir vekille temsil ettirme
diği takdirde ve aksi halde hakkında gıyap k a r a n çıkanlacağı dave
tiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur, 

7631 



SaMfe: 12 (Resmî Gazete) 6 OCAK 1961 

Söke Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

963/167 
963/30 

MÜTEFERRİK K A R A R 

Hâkim : Ceza Hâkimi E m i n Kut lay 8217. 
Kâtip : Süleyman Ötgen. 
Ruhsatsız bıçak taşımaktan sanık Adapazarı İli Elmalı K. 97 ha

nede kayıtlı Dursun ve Fatma'dan 1935 doğumlu Ahmet Akbaş'ın gı
yabında 6136 sayılı kanunun 15 inc i maddesi gereğince üç ay hapis ve 
yüz lira ağır para cezasına dair karar bu güne kadar tebliğ edileme
miş olduğundan dosyası te tk ik edilerek aşağıdaki karar ittihaz olundu : 

Gereği düşünüldü : Mahkememizin 15/7/1963 gün ve 167 - 337 sa
yılı karar la 6136 sayılı kanunun 15 inc i maddesi uyarınca üç ay hapis 
ve yüz l i ra ağ:r para cezasına çarptırılan Adapazarı İlinin Elmalı Köyü 
97 hane nüfusuna kayıtlı Dursun ve Fatma'dan 1935 de olma Ahmet 
Akbsş'ın adres'nin meçhul bulunması hasebiyle Tebligat Kanununun 
29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Resmî Gazete ile ilânına 
karar verildi. 
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962/75 
963/31 

MÜTEFERRİK K A R A R 

Hâkim : Ceza Hâkimi E m i n Kut lay 8217. 
Kât'p : Süieyman Ötgen. 
Hırsızlıktan sanık İğdır'ın Baharlı Mahallesi 224 hane nüfusuna 

kayıtlı Mehmet veNövber'den 929 da olma Yaşar Düzel'in suçu sabit 
görülerek T. C. K. nun 491/4, 525, 522, 523 üncü maddeleri uyarınca 
iki, ay hapis ve bu kadar müddetle emniyeti umûmiye nezareti altında 
bulundurulmasına karar verilmiş ise ds adı geçenin adresinin meçhul 
bulunması hasabiyle kendisime tebligat yapılamamıştır dosyası tetkik 
edilerek aşağıdaki karar itt ihaz olundu : 

Gereği düşünüldü : Gıyabi hükümlü İğdır'ın Baharlı Mahallesi 
224 hane nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Növber'den 929 da olma Yaşar 
Düzel'in T. C. K . nun 491/4, 525, 522 ve 523 üncü maddeleri uvarınca 
İki ay hapis ve bu kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundu
rulmasına dair 10/6/1963 gün ve 75/35 sayılı karar la karar verilmişti?'. 
Adı geçenin adresin'n meçhul bu'unması hasebiyle Tebligat Kanununun 
29 uncu maddesinin 1 inci f-krası uyarınca Resmî Gazete İle ilânına ka 
rar verildi. 
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Sökeı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

962/794 
963/472 

MÜTEFERRİK K A R A R 

Orman Kanununa aykırı hareket ettiğ'ndsn gıyaben 7 gün hap's 
ve 50 l ira ağır para cezasına çarptırılan Kuşadasının Davutlar K. den 
Ve l i ve Cemile'den olma 321 doğumlu Hasan Adatcpe'ye gıyabi hük
mün teb'iğine bu güne kadar muvaffak olunamadığmdan dosyası tet
k i k edilerek aşağıdaki karar İttihaz olundu. 

Ka ra r : Gıyabi hükümlü Kuşadası İlçesinin Davut lar K. den Vel i 
ve Cemile'den 1321 de olma Hasan Adatcpe gıyaben Orman Kanununun 
6831 - 108/1 inci maddeleri uyarınca yedj gün hapis ve eVi ' l i ra ağır 
para cezasına çarptırı'dığı ve işbu cezasının T. C. K. nun 89 uncu mad
desi uyarınca tecil edildiği hükümlünün adresi meçhul olduğundan Teb
ligat Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inc i fıkrası uyarınca Resmî 
Gazete ile ilânına karar verildi. 
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963/669 
963/26 

M Ü T E F E R R I K K A R A R 

Hâkim : Ceza Hâkimi E m i n Kut lay 8217 
Kâtip : Süleyman Ötgen. 
ölçüler Kanununa aykırı hareketten Ceza Kararnamesi ile ölçü

ler Kanununun 6621 sayılı kanunla muaddel 3 üncü maddesi uyarınca 
ve aynı kanunun 24/A madde ve bendi gereğince elli l i ra hafi f para ce
zası ölçü ve tartılarının müsaderesine dair kararname evrak üzerinde 
sâdır olmuş maznunun adresi meçhul olduğundan gıyaben verilen ka 
rarname kendisine tebliğ edilemediğinden tetk ik edilerek aşağıdaki 
karar ittihaz olundu : 

Karar : Ölçüler Kanununa aykırı haraket ettiğinden 6621, 3, 24/A 
fıkrnsı uyarınca elli l i r a hafif para cezası tartı ve ölçülerin müsadere
sine dair hakkında karar verilen Söke'de Kasap Mustafa oğlu 934 do
ğumlu Osman Refik Özdemir'in Mahkememizin 30/11/1963 gün ve 669 -
£05 sayılı kararı ile hüküm giydiğinin adresinin meçhul olduğundan 
Tebligat Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Resmî 
Gazete ile ilânına karar verildi. 
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963/72 
963/27 

MÜTEFERRİK K A R A R 
Hâkim : Ceza Hâkimi E m i n Kut lay 8217. 
Kâtip : Süleyman Ötgen. 
Hırsızlıktan sanık Bozkır İlçesinin öçpmar Bucağının Hisarlık 

Köyü 101 hane nüfusuna kayıtlı A l i ve Emine'den 1937 de olma Ab
dullah Demirörs'ün yapılan muhakemesi sonunda : Gıyaben T. C. K. nun 
491/ük 525, 522 maddeleri uyarınca neticeten i k i ay müddetle hapis 
ve bu kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurul
masına dair 29/5/1963 gün ve 136 sayılı karar la karar verildiği an
cak adres'oin meçhul bulunduğundan işbu kararın kendisine tebliğ 
edilememiş olduğu görülerek evrak tetkik edilerek aşağıdaki karar 
ittihaz olundu : 

Karar : Gıyabi hükümlü Bozkır ilçesinin Üçpınar Bucağının H i -
rarlık K. 101 hane nüfusuna kayıtlı A l i ve Emine'den 1937 de olma Ab
dullah Demirörs'ün suçu sabit görülerek T. C. K. nun 491/ i lk, 525, 522 
no' maddeleri uyarınca binnetice i k i ay hapis ve bu kadar gözetim ce
zası altında bulundurulmasına dair 29/5/1963 gün ve 72 - 136 sayılı ka
rar la mahkûm olduğu adresinin meçhul bulunması hasebiyle Tebligat 
Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Resmî Gazete 
ile İlânına karar, verildi. 
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Esas No : 962/875 
Müteefrrik K a r a r No : 28 
Hâkim : Ceza Hâkimi E m i n Kut lay 8217. 
Kâtip : Süleyman ötgen. 

MÜTEFERRİK K A R A R 
Hırsızlıktan maznun Kırşehir'in Aşık Paşamahallesi 26 hanede ka 

yıtlı E them ve Rebiş'ten olma 927 doğumlu Salih T l l k i c i gıyaben mah
kememizin 28/5/1963 gün ve 126 sayılı kararı ile T. C. K. nun 491/ilk 
525, 522 nci maddeleri uyarınca üç ay hapis ve bu kadar müddetle em
niyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına dair gıyaben mah
kûm olmuştur adı geçenin adresinin meçhul bulunması hasebiyle dosyası 
tetkik edilerek aşağıdaki karar itt ihaz olundu : 

Kara r : Hükümlü Kırşehir'in Aşık Paşa Mahallesi 26 hane nüfusuna 
kayıtlı Ethem ve Rebiş'ten 927 de olma Sal ih T i lk ic i 'n in suçu sabit gö
rülerek mahkememizin 28/5/1963 gün ve 126 sayılı kararı ile T. C. K. 
nun 491/ilk, 525, 522 nc i maddeleri uyarınca neticeten üç ay müddetle 
hapis ve bu kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulun
durulmasına karar verilmiş olduğu ancak adresinin meçhul olması ha
sebiyle Tebligat Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince 
Resmî Gazete ile ilânına karar verildi. 
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Esas No : 960/902 
Müteferrik Ka ra r No : 963/29 
Hâkim : Ceza Hâkimi E m i n Kut lay 8217. 
Kâtip : Süleyman Ötgen. 

M Ü T E F E R R I K K A R A R 

Hırsızlıktan sanık Çivril ilçesinin Menteş Köyü nüfusuna kayıtlı i b 
rahim ve Azime'den 5/3/1937 de olma Talip Sarhan'ın suçu sabit görüle
rek mahkememizin 12/9/1961 gün ve 902-494 sayılı kararı ile T. C. K. 
nun 491/ilk 525, maddeleri uyarınca üç ay müddetle hapis ve bu kadar 
gözetim cezası altında bulundurulmasına karar verümlş isede adresi 
meçhul olduğundan sadır olan karar kendisine tebliğ edilememiştir dos
yası tetkik edilerek aşağıdaki karar itt ihaz olundu. 

Ka ra r : Hükümlü Çivril ilçesinin Menteş Köyünden ibrah im ve A z i 
me'den 937 de olma Talip Sarhan mahkememizin 12/9/1961 gün ve 902-494 
sayılı kararı ile T. C. K. nun 491/ilk, ve 525 maddeleri uyarınca neti-
ten üç ay müddetle hapis ve bu kadar emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulmastna karar verildiği adresinin meçhul olduğundan Tebligat 
Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inc i fıkrası uyarınca Resmî Gazete ile 
ilânına karar verildi. 7625 



6 OCAK 1964 (Resmî Gazete) SaMe: 13 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Döviz temini ve ithalâtı idaremizce yapılmak üzere aşağıda 
müfredatı yazılı malzeme fiyat ve tekli f isteme usulü ile satın alınacak
tır. 

Şartname No. : 63-11T-&0, mevzuu : Temel sondaj ekipmanı 

2 — Teklif ler 31 Ocak 1964 Cuma günü saat 17 ye kadar DSİ M a 
kina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satmalma Komisyonu Başkanlığına ve
rilmiş veya gelmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapı
lacak olan teklif ler kabul edilmez. 

3 — İstekliler, pullu bir dilekçe ile, dilekçelerinde şartname numa
rasını ve hangi f irmadan tekl i f getireceklerini sarih adresleri ile belir
terek, DSİ Mak ina ve İkmal Dairesi Başkanlığı E t l ik/Ankara adresin
den şartnameleri bedelsiz olarak temin edebilirler. 

4 — ödeme gayr i kabi l i rücu bir akreditifle yapılacaktır. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğalt
makta ve bazı kalemleri tamamen almamakta serbesttir. 

22 /1-1 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tar ihi , saati, ve kat i teminat mik
tarı gösterilmiş olan malzeme şartnamesine göre pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. 

Satmalma No. ve cinsi : 63D/143 330 paket mumlu kâğıt, 150 rulo 
şeffaf ozalit, ka t i teminat miktarı : 3.082,50 Tl. , ihale tar ih ve saati : 
16/1/1964 saat 15 de 

2 — İhale, DSİ Mak ina ve İkmal Dairesi Reisliğinde (Etl ik/Ankara) 
toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı 
yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak alınabilir. 

3 — İsteklilerin, idar i şartnamenin 9 uncu maddesinde yazılı vesa
ikle birl ikte ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığına mü
racaatları lâzımdır. Tekli f mektubu kabul edilmez. 

4 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 
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1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tar ih i ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzeme, fiyat ve tekli f isteme suretiyle 
satın alınacaktır. 

Satmalma No. ve cinsi : 63D/144 Mani la veya sızal halat, Muvak
kat teminat miktarı : 1.500,— T.L., İhale tar ih ve saati : 17/1/1964 15.00 

2 — İhale, DSİ Mak ina ve İkmal Dairesi Reisliğinde (Etl ik/Ankara) 
toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı 
yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak alınabilir. 

3 —. İsteklilerin tekli f mektuplarının, idari şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile bir l ikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat 
evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

4 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 — İdare İhaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 
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Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Satmalma Komisyon Başkanlığın
dan : 

Orman teşkilâtında mevcut muhtelif cins makinalarm ihtiyacı bu
lunan 31 kalem halinde 5050 aded f i l itre elemanları tekl i f a lma suretiyle 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tekli f lerin 29/1/1964 Çarşamba günü akşamına kadar Komisyon 
Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

B u işe ait şartname ve parça listesi Komisyon Başkanlığı ile (Piyer 
Lo t i Caddesi No. 7-9/1 Türbe - İstanbul), Orman Yedek Parça Depo Mü
dürlüğünde (Fat ih Ormanı - Büyükdere/İstanbul) Anka ra ve İzmir Or
man İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 
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Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden : 

1 — 562.671,06 l i ra keşif bedelli Ankara 'da inşa edilmekte olan İs
tatistik Genel Müdürlüğü binası ikmal i inşaatı 2490 sayılı kanunun 31 
inc i maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksi l tme 23/1/1964 Perşembe günü saat 15,30 da İskitler Cad
desinde Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 — Talipli ler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4 — Muvakkat teminatı 26.256,84 liradır. 
5 — İhaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını, 
b) 1963 - 1964 yıllarına ait ticaret odası vesikalarını, 

c) istekl i ler Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine iştirak Tal imat
namesi (B) grupu (Enaz bu işin keşif bedeli kadar tutarlı) Mütaahhitlik 
karnesi, malî yeterlik belgesini, plân, teçhizat, personel beyannamesini 
bir dilekçeye ekliyerek eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil 
günleri hariç) A n k a r a Valiliği makamına müracaat ederek alacakları 
fenni ehliyet vesikasını ve tekl i f mektuplarını eksiltme şartnamesinde 
yazılı esaslar dahilinde ve mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermeleri ilân olunur. 

6 — Postada vâki gecikmeler nazara almmaz. 
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Altındağ Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

963/558 
M. S. B. lığı vekil i Av . F ikre t Izgür tarafından dâvâlı Kad i r Ke

tenci ile Necdet A lbayrak aleyhine açmış olduğu idareye ait vasıtada 
çarpışmadan mütevellit husule gelen hasarın bedeli olan 492 l i ra 22 kuruş 
alacak dâvasının yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Kad i r Ketenci'n n Aydmlıkevler Çevreli Sok. 35 nu
maralı adresinden posta ve zabıta marifetiyle yapılan tahkikatta bulu
namadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Muhatap dâvâlı Kad i r Ketenci 'nin duruşmanın muallâk olduğu 
20/1/1964 Pazartesi günü saat 9.30 daki duruşmaya asaleten veya vekâ
leten hazır bulunması lüzumu davetiye yerine ka im olmak üzere ilân 
olunur. 

7581 / 1-1 

Altındağ Asl iye B'lrinci H u k u k Hâkimliğinden : 

1963/392 
Davacı Millî Müdafaa Vekâleti tarafından dâvâlı Mehmet Kavak 

aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan muhakemesinde. 
Dâvâlı Mehmet Kavak'ın adresi meçhul olduğundan davetiye yerine 

ka im olmak üzere gazete ile ilân yapılmış bulunduğundan bu kere gıyap 
kararı yerine ka im olmak üzere 11/2/1964 iSalı günü saat 10.35 de mah
kemede hazır bulunması veya bir vekil le kendisini temsi l ettirmesi Ha
nen gıyap kararı yerine ka im olmak üzere tebliğ olunur. 

7582 / 1-1 • 
Bergama Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/639 
Bergama Turanbey Mahallesinden ismet Dönmez tarafından Şeri-

naz Dönmez aleyhine açılan boşanma dâvasının yargılamasında : 

Cürüm ve haysiyetsizlik sebebiyle Sakarya i l i n in Söğüt Nahiyesine 
bağlı Fındıklı Köyünde ve Asım Güven yanında ikamet eden Serinaz 
Dönmez aleyhine kocası ismet Dönmez tarafından açılan boşanma dâva
sına ait dilekçe davalıya tebliğ edüdiği halde bilâhare dâvâlı adres bı
rakmadan semti meçhule gittiği anlaşılmakla gıyap kararının ilânen 
tebliğine karar verilmiş olmakla dâvâlının duruşmanın bırakıldığı 
6/2/1964 Perşembe saat 9.00 da hazır bulunması veya kendisini bir ve
kil le temsU ettirmesi aksi halde davacının iddiasını kabul etmiş sayıla
cağı gıyap kararı yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

7636 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : ı 

Manisa İlinin Belediye sınırları ve Kaynak, Isakçelebi Mahal ler i 
içinde olup kadastro dışı kalan mahallerin 2613 sayılı kanuna göre ka 
dastrosu yapılacaktır. 

Keyfiyet, i l g i l i gayrimenkul sahiplerince bilinmek üzere ilân olu
nur. 

7652 /1-1 

Andırın Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

960/33 
Davacılar Andırın'm Gökçeli Köyünden Osman oğlu Mehmet ve Ab 

durrahman Gökçeli ile dâvâlılar aynı K. den Mehmet oğlu Durdu Gök
çeli ve arkadaşları arasındaki meıı'i müdahale dâvasının yapılan duruş
ması sırasında dâvâlılardan Maraş Yenicekale Şuur Köyünden N i zam 
oğlu Mehmet Koca namı d'iğeri Delgici Mehmet' in çıkarılan mütaaddit 
davetiyelere rağmen tebligat yapılamadığı ve adresi de tesbit edileme
diğinden duruşmanın tal ik edildiği 17/12/1963 günü mahkemede bulun
mak üzere davetiye yerine ka im olarak ilân olunur. 

7579 

963/26 
Davacı Andırın'm Ak i f i ye K . den Haydar O Talât Gültekin ile dâ

vâlılar Kadir l iden Haydar O. Mecit Gültekin ve arkadaşları arasındaki 
tapu iptal i ve tescil dâvasının Andırın Asl iye Hukuk Mahkemesinde ya
pılan duruşması sırasında dâvâlılardan Aki f iye K. den Tahir O. Gazi 
Gültekin 'İle Tahir O. A d i l Gültekin'in adlarına çıkarılan tebligatların 
yapılamadığı ve adreside tesbit edilemediğinden adı geçenlerin 8/4/1963 
tarihinde duruşmada bulunmaları için davetiye yerine k a i m olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 7580 

Koyulhisar Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

961/473-337 
Orman Kanununa muhalefetten maznun Zara Kazasmın Şerefiye 

Nahiyesine bağlı Kayabaşı Köyünden Muhlis ve Ayşe'den olma 1932 
doğumlu Ha l i l Yılmaz'a mahkememizden sâdır olan 25/10/1963 tar ih ve 
961/473-337 sayılı karar la 6831 sayılı kanunun 91/] ve 108/Son mad
deleri uyarınca yedi gün hapis ve on i k i l i r a ağır para cezasmı havi 
işbu gıyabi hüküm bir çok aramalara rağmen muhatabma tebliğ edile
memiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gere
ğince işbu hükmün maznuna ilânen tebliğine karar verilmiş olduğun
dan, ilânen tebliğ tarihinden 20 gün sonra hükmün maznuna tebliğ edil
miş sayılacağı ve bu suretle de kesinleşeceği ilân olunur. 

7646-1 

957/368-691 
Orman Kanununun 91/1 inci maddesini ih la l etmek suretiyle takt i -

ren ve teşdiden y i rmi beş gün müddetle hapis ve 153 l i ra 50 kuruş ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine 868 kuruş nısıf duruşma harcı ile 24 l i ra 
05 kuruş mahkeme masrafının alınmasına dair Koyulhisar'ın Hais Kö
yünden Musa ve Ayşe'den olma 1341 doğumlu Ahmet Çuhacı'ya işbu 
gıyabi hüküm bir çok aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan, ilânen tebliğ tarihinden 20 gün sonra hükmün 
maznuna tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu suretle kesinleşeceği ilân olunur. 

7646-2 

960/239-59 
Orman Kanununa muhalefetten maznun Koyulhisar'ın Sisorta Na 

hiyesine bağlı Çandır Köyünden Süleyman ve Fatma'dan olma 1937 do
ğumlu Durmuş Çandır, Mahkememizden sâdır olan 24/2/1961 tar ih ve 
239-59 sayılı ilâmiyle yedi gün müddetle hapis ve elli l i r a ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine ve cezanın T. C. K. nunun 89 uncu maddesi 
gereğince teciline dair verilen işbu hüküm, bir çok aramalara rağmen 
adı geçen maznuna tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28 
ve 29 uncu maddeleri gereğince mezkûr gıyabi hükmün maznuna ilânen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan, ilânen tebliğ tarihinden 20 gün 
sonra hükmün maznun tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu suretle kesinle
şeceği ilân olunur. 

7646-3 

961/116-248 
Orman Kanununa muhalefetten maznun Zara Kazası'nın Keçeyurdu 

Köyünden Kema l ve Hatice'den olma, 1945 doğumlu İsmail Coşkun 

hakkında mahkememizden sâdır olan 19/6/1963 tarih ve 116-248 sayılı 
gıyabi hüküm, bir çok aramalara rağmen muhatabma tebliğ edilememiş, 
O. K. 91/3 ve T. C. K. nunun 55/3 üncü maddesi gereğince hakkında tâ
y in olunan dört gün hapis seksen üç l i ra y i rmi kuruş ağır para cezası 
ve 436 kuruş yarım duruşma harcı ile 1620 kuruş mahkeme masrafı t u 
sebeple kesinleşmemiş bulunduğundan 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 
uncu madeleri gereğince mezkûr hükmün maznuna ilânen tebliğine ka 
rar verilmiş olduğundan, ilânen tebliğ tarihinden 20 gün sonra hükmün 
maznuna tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu suretlede kesinleşmiş sayılacağı 
ilân olunur. 

7646-4 

961/425-300 
Orman Kanununa muhalefetten maznun Koyulhisar'ın Kavacık Kö

yünden Ha l i l İbrahim ve Hatice'den olma, 1329 doğumlu Beytul lah Daş-
pmar mahkememizden sâdır olan 19/7/1963 tar ih ve 425-300 sayılı ilâ
miyle yedi gün müddetle hapis ve elli l i ra ağır para cezasiyle mahkûmi
yetine, 285 kuruş nısıf duruşma harcı ile 71 l i ra 15 kuruş masari f i mu
hakemenin tahsiline dair verilen işbu gıyabi hüküm, bir çok aramalara 
rağmen muhatabına tebliğ edilemediğinden. 7201 sayılı kanunun 28 ve 
29 uncu maddeleri gereğince mezkûr hükmün maznuna ilânen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan, ilânen tebliğ tarihinden 20 gün sonra, maz
nuna bu hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu suretle hükmün kesin
leşeceği ilân olunur. 

7646-5 

960/443-215 
Orman Kanununa muhalefetten dolayı 6831 sayılı kanunun 91/1 

maddesi gereğince yedişer gün müddetle hapis ve 162 şer l i r a otuzar ku-> 
ruş ağır para cezasiyle tecziyelerine, ayrıca tekerrürden dolayı T. C. K. 
nunun 81/2 nc i maddesine tevf ikan ve takdiren 1/6 sı arttırılarak maz
nun Durmuş Metin ' in sekiz gün müddetle hapis ve yüz seksen dokuz 
l ira otuz kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetlerine dair mahkeme
mizden sâdır olan 2/11/1962 tar ih ve 443-215 sayılı hüküm maznunlar 
Mesudiye Kazasının Keykuş Köyünden A l i ve Şerife'den olma 1338 do
ğumlu Durmuş Metin, aynı yerden Ker im ve Hatice'den olma 1325 do
ğumlu Ahmet Aydoğan, aynı köyden Hami ve Gülzade'den olma 1942 
doğumlu Şevket Ayçan ile yine aynı köyden Şakir ve Emine'den olma 
1324 doğumlu İbrahim Metin'e mezkûr hüküm bir çok aramalara rağ
men tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince mezkûr hükmün maznunlara ilânen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan ilânen tebliğ tarihinden 20 gün sonra maznunlara bu hük
mün tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu suretle hükmün kesinleşeceği ilân 
olunur. 

7646-6 

960/444-223 
Orman Kanununa muhalefetten maznun Mesudiye Kazasının A r -

palan Köyünden Hacı A l i ve Cihan'dan olma, 1941 doğumlu Tevfik Yıl
maz hakkında mahkememizden sâdır olan 7/11/1962 tar ih ve 444-223 
sayılr karar la, 6831 sayılı kanunun 91/3 ve C. K. nunun 62 nc i madde
leri gereğince dört gün müddetle hapis ve seksen üç l i r a y i rmi kuruş 
ağır para cezasiyle, mahkûmiyetine 423 kuruş yarım duruşma harcı ile 
270 kuruş mahkeme masrafının adı geçenden tahsiline dair verilen işbu 
hüküm gıyabi olup bir çok aramalara rağmen muhatabma tebliğ edile
memiş olduğundan, işbu gıyabi hükmün 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 
uncu madeleri gereğince mazkûr hükmün ilânen tebliğine karar veri l 
miş olduğundan, ilânen tebliğ tarihinden itibaren 20 gün sonra gıyabi 
hükmün maznuna tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu suretlede kesinleş
miş addedileceği ilân olunur. 

7646-7 

958/392-266 
Koyulhisar'ın Ekselâ (Çukuroba) Köyünden, Recep ve Zeynep'ten 

olma 1336 doğumlu, Mustafa Bayram hakkında Orman Kanununa mu
halefetten dolayı 6831 sayılı kanunun 17 nci maddesi delaletiyle 93 üncü 
maddesi gereğince bir ay müddetle hapsine, müdahil orman işletmesi mü
dürlüğünün tazminat talebinin reddine 250 kuruş yarım duruşma harcı 
ile 300 kuruş posta masrafının adı geçenden tahsiline dair mahkememiz
den sâdır olan 12/12/1962 tar ih l i hüküm bir çok aramalara rağmen mu
hatabma tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanun 28 ve 29 uncu madde
leri gereğince mezkûr hükmün maznuna ilânen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan ilânen tebliğ tarihinden itibaren 20 gün sonra maznuna hük
mün tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu suretle hükmün kesinleşmiş sayıla
cağı ilân olunur. 

7646-8 
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Amort isman ve Kred i Sandığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından : 

16 Aralık 1963 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
Merkezinde yapılan Mal iye Vekâleti - Amort isman ve Kred i Sandığı % 5 
Fa i z l i 1957 İstikrazı Tahvi l ler inin 16 Ocak 1964 vâdesine ait i t fa çeki
lişinde itfa edilmiş tahvil numaralarını gösterir üste. 

1821- 1840 
4281- 4300 
7441- 7460 
8741- 8760 
9591- 9610 

10461-10470 
11271-11280 
12261-12270 
15181-15190 
19671-19680 
20015-20016 
20083-20084 
20119-20120 
20291-20292 
20613-20614 
20643-20644 
20705-20706 
20795-20796 
21947-21948 
22059-22060 
22173-22174 
22254-22255 
22529-22530 
22708-22709 
22932-22933 

2121-
5001-
7701-
8845-

10191-
10491-
11871-
12701-
15851-
19721-
20029-
20089-
20123-
20335-
20619-
20683-
20713-
20907-
21957-
22067-
22187-
22284-
22548-
22796-
22942-

2140 
5020 
7720 
8857, 

10200 
10500 
11880 
12710 
15860 
19730 
•20030 
20090 
20124 
20336 
20620 
20684 
•20714 
20908 
21958 
•22068 
•22188 
•22285 
•22549 
•22797 
22943 

3161-
5881-
7921-
8859-

10221-
10701-
12001-
13091-
17609-
19741-
20063-
20093-
20181-
20589-
20625-
20685-
20725-
21601-
21959-
22075-
22247-
22342-
22585-
22842-
22999-

3180 
5900 
7940 
8864, 

10230 
10710 
12010 
13100 
17618 
19750 
20064 
20094 
20182 
•20590 
20626 
20686 
20726 
21602 
21960 
•22076 
•22248 
•22343 
•22586 
•22843 
230OO 

3301- 3320 
6461- 6480 
8561- 8580 

10351-10360 
11261-11270 
12041-12050 
15111-15120 
18376-18385 
20003-20004 
20081-20082 
20111-20112 
20229-20230 
20603-20604 
20639-20640 
20703-20704 
20745-20746 
21941-21942 
22013-22014 
22085-22086 
22249,22251 
22465-22466 
22672-22673 
22914-22915 
23004,23038, 

23044, 23055, 23056, 23082, 23091, 23101, 23103, 23267, 
23301, 23306, 23311, 23316, 23317, 23344, 23360, 23415, 
23483, 23489, 23503, 23550, 23624, 23701, 23706, 23713, 
23743, 23747, 23748, 23751, 23770, 23783, 23786, 23789, 
23808, 23871, 23933, 23936, 23947, 23948, 23951, 23953, 
23963, 23973, 23993, 23997, 23999, 2400O, 24001, 24002, 
24006, 24007, 24009, 24014, 24019, 24022, 24027, 24033, 
24113, 24160, 24176, 24201, 24205, 24225, 24234, 24250, 
24467, 24696, 24703, 24718, 24725, 24733, 24736, 24748, 
24759, 24761, 24762, 24764, 24774, 24784, 24788, 24789, 
24795, 24799, 24818, 24835, 24847, 24858, 24860, 24862, 
24870, 24902, 24940, 24973, 24980, 24989 

6 numaralı kupon ve kur 'a isabet etmiş tahvil bedelleri 16 Ocak 
1964 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu ta-
tarihten itibaren 5 sene, tahvi l bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına 
uğrayacaktır. 

7616 /1-1 

Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemiz Kömür Kuru tma tesisatı imalât, inşaat ve montaj işi, 
kapalı zarf usulü tekli f almak sureti ile ihale edilecektir. Kapalı zarfla
rın 16 Ocak 1964 günü saat 15.00 e kadar müessesemize int ikal etmiş 
olması lâzımdır. Şartname Ankara 'da Sümerbank Genel Müdürlüğü Sa
tın A l m a Müdürlüğünden İstanbul'da Bahçekapıda Sümerbank Alım ve 
Satım Müessesesi birinci gruptan, müessesemizden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

Keyfiyet duyurulur. 
7419 / 5-5 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Bi r inc i Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarf la istanbul Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz 
binasında Komisyonda yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde istanbul 'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1963 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi, şirketlerin hal i faaliyet belgesi ile usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş 

için o işin hizasında gösterilen miktarda teminat vermeleri. 
b) İsteklilerin engeç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile K a 

rayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tar ih i muteberdir) Dilekçelerine Baymdırhk Bakanlığından 
alınmış aşağıda yazılı gruptan enaz aşağıda yazılı keşif bedellerini iht iva eden miktar larda mütaahhitlik karnesi plân ve teçhizat teknik personel 
taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmelerin ilân tarihinden sonra alınmış aşağıda yazılı miktar larda banka referansını eksiksiz olarak bağlayarak 
bu işler için yeterlik belgesi almaları (Her iş için dilekçelerine ayrı ayrı belgeleri bağlanacaktır) 

4 — is tekl i ler in 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları tekl i f mektuplarını eksiltme günleri engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına tesl im etmeleri. 

Postada olacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 

i ş i n C i n s i 
Keşif bedeli 

L i r a K r . 

Tekirdağ - İnecik - Şarköy ayrımı k im. 138 + 
000 -162 + 000 arasında kaplama altı malze
mesi İhzar nak i l ve figüresi. 
Tekirdağ - inecik - Şarköy ayrımı k im. 138 + 
600 -186 + 300 arasında sanat yapıları v. s. 
ikmâl inşaatı. 
Tekirdağ - İnecik - Şarköy ayrımı k im . 161 + 
000 -168 + 500 arasında yapılacak alt temel, 
temel kaplama altı malzemesinin ihzar nak i l 
ve figüresi. 
Tekirdağ - Şarköy ayrımı k im. 138 + 000 -
186 + 300 arasında yapılacak pere anroşman 
ve drenaj işleri. 
Tekirdağ - İnecik - Şarköy ayrımı k im. 176 + 
600 - 186 + 380 arasında yapılacak alt temel, 
temel ve kaplama altı malzemesinin ihzar naki l 
ve figüre işi. 
Tekirdağ - İnecik - Şarköy ayrımı k im . 168 4-
500 -176 + 650 arasında yapılacak alt temel, 
temel ve kaplama altı malzemesini ihzar nak i l 
ve figüresi. 

544.840,— 

265.641,69 

1.298.772,-

572.726,30 

1.284.262,— 

1.152.780 — 

Geç. teminatı 
L i r a K r . 

25.543,60 

14.375,67 

52.713,16 

26.659,05 

52.277,86 

48.333,40 

E K S İ L T M E 
Günü Saati 

Müracaat 
son günü 

Ban. referansı Karne 
L i r a K r . grupu 

20 Ocak 1964 

20 Ocak 1964 

11.00 14 Ocak 1964 43.587,20 

15.00 14 Ocak 1964 21.251,34 

24 Ocak 1964 11.00 18 Ocak 1964 94.938,60 F 

24 Ocak 1964 15.00 18 Ocak 1964 45.818,10 C 

28 Ocak 1964 11.00 22 Ocak 1964 94.213,10 F 

31 Ocak 1964 11.00 25 Ocak 1964 87.639,— F 

3/4-2 
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Tek'rdağ Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1963/290 
Davacı Hasan Ürkmez veki l i avukat A İme t Akçakaya tsraf-naan 

dâva olunanlar Tapu Sici l Muhafızlığı ve Hüseyin F i l i z , Feride F i ' i z , Fat
ma Aslantaş ve Mustafa Aslantaş ve arkadaşları aleyhine açılan t2~ ; ı 
sicilinde miktar tashihi dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâva olunanlardan Hüseyin F i l i z , Feride F i l i z , Fa tma /s'an^-ç 
ve Mustafa Aslantaş'm pdresleri meçhul bulunduğundan TcVga 1 - T"p,-

nununun hükümlerine göre kendilerine gıyap kararının Resmî Gaaeie 
ile ilânen tebliğine karar vcri'miştir. Duruşmanm bırak-icLğ: 25 Şubat 
1964 Sah günü saat 11,25 de duruşmaya gelmeleri, gıyap kararı yerine 
ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7610 

Pınarhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/99-109 
T. C. Ziraat Bankası Pınarhisar Ajansı tarafından Kerime Yıldız , 

vesaire aleyhlerine açılan izaleyi şüyu dâvasının yapılan duruşması so-
nund : 

Şüyuun izalesi istenen Yancıklar Köyü Maltepe mevkiinde şarken 
Tahsin Taş ve Yaşar Vardar, garben Şaban Turhan, şimalen Mümin Kuş. 
cenuben Hakkı Yıldız ile çevrili 17000 M . kare masahasmdaki gayrimen
kulun taksimi kabi l olmadığından satılarak bedelinin hissedarlara his
seler nispetinde taksimine mahkememizin 25/9/1963 tarih ve 962/9 esas 
963/109 sayılı ilâmı ile karar verilmiş olun dâvâlılardan N u r i Yıldız'm 
adresi meçhul olduğundan işbu hükmün ilân tarihinden itibaren 7 gün 
içinde temyiz etmediği takdirde kesinleşeceği adı geçen dâvâlıya ilânen 
tebliğ olunur. 

7635 

'Samsun Asl iye İkinci H u k u k Hâkimliğinden : 

963/706 
Samsun Saitbey Mahal lesi Hastane Caddesi No. 67 de Ayşe Polat 

tarafından aynı adreste 65 numarada Sefer Polat alevhine açtığı boşan
ma dâvasında evvelce kentlisine ilânen davetiye tebliğ edilmiş ve dave
tiye nazaran b i r cevap vermediği gibi duruşmayada gelmemiş olduğun
dan hakkınla gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ve mahkemeninde du
ruşmasının 24/2/1964 günü saat 9.00 a bırakılmış olduğundan tâyin edi
len günde mahkemeye bizzat veya bir vekilde göndermediğiniz takdirde 
mahkemenin duruşmanın gıyabınızda yapılacağı gıyap kararı yerine 
ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7633 

Şenkaya Asl iye H u k u k Hâkimliğinden 

960/101 
Millî Müdafaa Vekâletine izafeten Şenkaya Asker l ik Şubesi Baş

kanlığı tarafından aslen Şenkaya'nın Göresken Köyünden olup ve ha
len İzmir'in Karşıyaka Merkez Jandarma Başgediklisi Nıvazı Gedik ve 
N iyaz i oğlu Tuncer Gedik haklarında açmış olduğu okul tazminatı dâ-
vas-nın yapılan muhakemesinde : 

Davalılardan Tuncer Gedik'e çıkarılan tebligatların kendisine gös
terilen adreste bulunmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. 

B u kere dâvâlı Tuncer Gedik' in adresi meçhul olduğundan mahke
mece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş bulunduğundan işbu ilânın 
davetiye yerine ka im olmak üzere ilân neşri tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde mahkemeye müracaat etmesi veya duruşma günü olan 
10/2/1964 Pazartesi günü saat 10 da mahkemeye gelmesi veya kendisini 
bir vekil ile temsil ettirmeniz olmadığı takdirde dâvanın gıyabınızda de
vam edeceği ilân olunur. 

7640 

Malatya Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

960/283-168 
işçi Sigortaları Kurumu vekil i Avukat Vedat Alpaydın tarafından 

Mersin Silosu Kontro l Şefliğinde Enis Doğan aleyhine açılan 322 l i r a 48 
kuru-; alacak dâvasının yapılan aleni muhakemesi sonunda : 

Dâvaya mevzuu alacağın celp edilen icra takip dosyasında. İcra 
Tetkik Merci i Kararma , dosya arasında mevcut davalının dilekçe ve 
mektubuna ve sigortaca gönderilen müsbit evraka göre davacın-n dâvası 
subut bulduğundan 322 l i ra 48 kuruşun dâva tar ih i olan 25/6/900 tari
hinden itibaren işliyecek % 5 kanuni faiz, % 10 inkâr tazminatı, ve 
mahkeme masrafı i le birl ikte dâvâlı Enis Doğan'dan alınarak davacı 
sigortaya verilmesine, 26/4/1962 gün ve 283/168 sayı ile karar verilmiş 
olduğundan işbu Başkâtip ihbarnamesinin tebliği tarihinden it ibaren 8 
gün içinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşe
ceğini natık Başkâtip ihbarnamesi yerine ka im olmak üzere tebüğ ve 
ilân olunur. 

7644 

Hendek Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

963/491 

Davacı Hendek'in Su Kenarı Köyünden Mustafa kızı Vecibe Zirek 
tarafındın dâvan İstanbul Galata Yo lcu Salonunda P T T Memurlar-ndan 
Hal i t Zirek yanında mukim Mustafa Z i rsk aleyhine açılan boşanma dâ
vasının icra kılman duruşmasında : 

Dâvâlı bildiri len adreste bulunmadığı Vo adresini tesbitte imk£ns z 
olduğundan gıyap kararı yerine ka im olmak üzere Resmî Gazete ile i lan 
yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 12/2/1964 
Çarşamba günü saat 9 da duruşmaya gelmesi veya bir vek i l göndermesi 
gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gıyap kararı ycr.ne 
ka im olmak üzere ilân olunur. 

7647 

Pertek Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1962/15 
Pertek ' in İstiklâl Mahallesinden Osman oğlu İbrahim Uğur ile İb

rahim oğlu Orhan Uğur'a. 
M . S. B . adına davacı Pertek Asker l ik Şube Başkanı Bnb. Mazhar 

Gönen tarafından aleyhinize Pertek Asl iye Hukuk Mahkemesine açılmış 
bulunan tazminat dâvasmın yapılmakta olan muhakemesinde : 

İkametgâhınızın belli olmamasından hakkınızda ilânen tebligat 
ifasına ve muhakemen'ln da 25/2/1964 tarihine rastlayan Sah günü saat 
9 da icrasına karar verilmiş olup muayyen günde Pertek Asl iye H u k u k 
Mahkemesine gelmeniz veya kanuni bir veki l tarafından temsil edilme
niz lüzumu ilân olunur. 

7641 

Ticaret Bakanlığından : 

D Ü Z E L T M E 

4 Ocak 1964 tarihl i ve 11598 sayılı Resmi Gazete'ds yayımlanan 
1934 Yılı B i r inc i Altı Aylık Devreye ait II numaralı Liberasyon Liste
sinde yapılması gereken düzeltmeler aşağıda gösterilmiştir. 

Doğru Güm. Ta. ve İst. No. Yanlış 

32.04.10 

40.02.20 40.02.20 40.01.20 

68.14.90 

ile «rulo ve örme» ile «rulo ve örme 
halatlar hariç) balatalar hariç) AlıD 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenal Genel Müdürlüğünden:
f5 inci Tertip Düsturun îkinci Cildi satışa çıkanlmış olup, bedeli 25 lira, posta ücreti 6 lira makbuza yap^tınk,cak damga 

rmlu ile bir l ikte31 l ira 10 kuruştur. Almak istiyenlerden taşra'da bulunanların mahalh malsandıklarma mezkur P ^ y ı yataıp l\LİLT^uZ Genel Müdürlüğümüze göndermeleri, Ankara'dakilerin ise doğruca başvurmaları gerekmektedir.) 

 Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kanunlar              Sayfa 

 
Kanun No : 361 Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama 
 ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun       1 
 
Kanun No : 362  Türkiye ile İran Arasında Akdedilen Kültür Andlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun       3 
 
Kanun No : 363 Türkiye ile Afganistan Arasında Akdedilen Kültür 
Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun     4 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan K rallığı Arasında 
Kültür Andlaşması          4 
 
Kanun No : 364 Televizyon Filimleri Vasıtasiyle Programların Mübadelesine 
Dair Avrupa Andlasmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   5 
 
Kanun No : 366 Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da Yaptırılacak Merkez 
Binası İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesi Hakkında Kanun    6 
 

Kararnameler 
6/2530 Devlet Personel Dairesinin Açık Bulunan Genel Sekreterliğine, Hopa 
Kaymakamı Olup 5439 Sayılı Kanunun 2 inci Maddesi Gereğince İçişleri 
Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Emrinde İstihdam Edilen Hikmet 
Baloğlu'nun Atanması Hakkında Kararname        6 
 
Millî Eğitim Bakanlığınca  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Kürsüsünde  
Açık Bulunan (1250) Lira Aylıklı Profesörlüğe,Aynı Kürsü Doçenti Dr. Yavuz Aksu'nun 
 (1500) Lira Aylıkla Atanması Hakkında Kararname       6 
Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
922 Bazı Seçim Kurullarından Kurulumuza Gelen Yazılardan, Ara Seçimleriyle 
Her Hangi Bir Seçim Çevresinde Yapılan Seçimlerin İtiraz Üzerine 
Üst Kurullarca İptaline Karar Verilmesi Halinde Yemden Yapılması  
Hakkında Karar            7 

 
926 C. H. P. Biga İl Genel Meclisi Üye Adayı İsmet Dereli Tarafından 
İlçe ve İl Seçim Kurulları Aracılığı ile Gönderilen Dilekçe Hakkında Karar    7 
 
928 Maden C. H. P. İlçe İdare Kurulu Başkanı Fazlı Güleç İmzasiyle 
Elâzığ İl Seçim Kuruluna Verilip, Kurulumuza Gönderilmesi İstenen 
14/12/1963 Günlü İtiraz Dilekçesi Hakkında Karar       7 
 
974 Yenişehir İlçesi A. P. İlçe Başkanı ALİ Tuncer İmzasiyle, Yenişehir 
İlçe Seçim Kuruluna Verilip, Kurulumuza Gönderilmesi İstenilen 19/11/1963 
Günlü ve 62 Sayılı İtiraz Dilekçesi Hakkında Karar       8 
 
1016 Şevket Çeviker İmzasiyle Gönderilen Dilekçede; İl Genel Meclisi Üyeliğine 
Seçilen N. Korkmaz'ın Tutanağının İptaline İlişkin Karar      8 
 
İlanlar                8 

ı   




